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W czwartek 31 stycznia  
2019 r. w tuchowskim 
Domu Kultury odbyło 

się spotkanie noworoczne 
połączone z wręczeniem 
honorowych wyróżnień 
statuetek „Melaniusz”. 
W tym roku za zasługi 
dla rozwoju miasta 
i gminy Tuchów kapituła 
przyznała 3 wyróżnienia 
dla: Zgromadzenia Sióstr 
św. Józefa w Tuchowie, 
Ryszarda Wrony  
i Andrzeja Jagody. 

Statuetki zasłużonym wręczyła 
burmistrz Tuchowa Magdalena 

Marszałek wraz z przewodniczącym 
Rady Miejskiej Stanisławem Obrzutem 
i wiceburmistrzem Wiktorem Chrza-
nowskim. 

Uroczystość uświetniły występy 
lokalnych grup i stowarzyszeń dzia-
łających na terenie gminy Tuchów.

Przypomnijmy, że statuetką 
„Melaniusz” już od 13 lat honoro-
wane są osoby i instytucje zasłużone 
dla rozwoju miasta i gminy poprzez 
działalność: gospodarczą, społeczną, 
samorządową, oświatową i wycho-
wawczą, charytatywną, sportową, 
kulturalną i promocyjną. 

Serdecznie gratulujemy!
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17 marca 2019 r.  
w 13 sołectwach  
i 4 osiedlach (w tym 

dwóch nowych, tj. Tuchów-
lewobrzeżny i Tuchów-
prawobrzeżny) odbędą 
się wybory sołtysów, rad 
sołeckich i osiedlowych. 
Lokale wyborcze czynne 
będą w godz. od 7.00  
do 17.00. W głosowaniu 
mogą wziąć udział osoby 
mające ukończone  
18 lat i stale zamieszkałe 
na terenie sołectwa czy 
osiedla, a w dniu wyborów 
posiadające ze sobą 
dokument tożsamości.

Kandydatów na sołtysów, 
członków rad sołeckich i osiedlowych 

oraz na członków osiedlowych i sołec-
kich komisji wyborczych można zgła-
szać do Miejskiej Komisji Wyborczej 
z  siedzibą w  tuchowskim ratuszu 
(I piętro, pok. nr 16) do 28 lutego 
2019 r. w godz. od 7.30 do 15.30 oraz 
na zebraniach wiejskich organizowa-
nych w tym czasie. Stosowne druki 
zgłoszenia kandydatów będzie można 
pobrać w urzędzie, ze strony interne-
towej oraz na zebraniach wiejskich.

W najbliższym czasie planowane 
jest wprowadzenie przez Radę Miejską 
w Tuchowie nowych statutów sołectw 
i osiedli, które oprócz szeregu zmian 
poprawiających funkcjonowanie 
tych jednostek wydłużą kadencję ich 
organów do 5 lat.
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Tryptyk z Tuchowa w 550. rocznicę 
powstania wróci w wiernej kopii 
do swojego miasta

T ryptyk z Tuchowa, 
wybitne dzieło 
polskiego malarstwa  

XV wieku, już wkrótce 
w wiernej kopii 
wyeksponowane zostanie 
w Tuchowie. Oryginał 
znajduje się w muzeum 
na ul. Kanoniczej 17 
w Krakowie, w Pałacu 
Biskupa Erazma Ciołka, 
który jest oddziałem 
Muzeum Narodowego. 

Tryptyk z Tuchowa to jest nie tylko 
obraz, to retabulum ołtarzowe z parafii  
św. Jakuba w Tuchowie. Został nama-
lowany w 1468 roku, zaledwie 58 lat po 
bitwie pod Grunwaldem! Jego twórcą był 
Jan z Nysy, zakonnik przy kościele Bożego 
Ciała na krakowskim Kazimierzu. Jaka 
jest historia tego dzieła? Jakie były jego 
losy? Co przedstawia? Skąd zrodził się 
pomysł sprowadzenia go do Tuchowa? 
Odpowiedź znajdą Państwo w artykule 
Witolda Argasińskiego.
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Pary małżeńskie z długoletnim 
stażem świętowały diamentowy 
i złoty jubileusz

Pozostaw 1% podatku 
w gminie Tuchów

Wybory sołtysów,  
rad sołeckich i osiedlowych

W czwartek 10 stycznia 
2019 r. w restauracji 
„Agawa” w Tuchowie 

odbyła się uroczystość 
Diamentowych oraz Złotych 
Godów. W jubileuszowym 
spotkaniu uczestniczyło  
28 par małżeńskich z gminy 
Tuchów: 2 pary świętujące  
60. rocznicę zawarcia 
związku małżeńskiego  
oraz 26 obchodzących  
50. rocznicę. 

W imieniu Prezydenta RP Medale 
za Długoletnie Pożycie Małżeń-
skie wręczali jubilatom burmistrz 
Tuchowa Magdalena Marszałek 
wraz z  przedstawicielami Urzędu 
Stanu Cywilnego Danutą Suchan 
i Marią Wróbel. Na ręce jubilatów 
list gratulacyjny złożył również poseł  
na Sejm RP Michał Wojtkiewicz.

Redakcja „Kuriera Tuchowskiego” 
życzy Szanownym Jubilatom długich 
lat w zdrowiu, szczęściu i miłości oraz 
kolejnych pięknych jubileuszy.
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Okiem 
gospodarza 
gminy Tuchów

Burmistrz Tuchowa 
Magdalena Marszałek 
w pigułce przybliża 

najważniejsze przedsię-
wzięcia i podjęte decyzje, 
jak również przedstawia 
mieszkańcom plany na 
najbliższe miesiące.

Porusza tematy związane z: 
dworcem kolejowym w Tuchowie; 
drogą powiatową Lubaszowa – Siepiet-
nica; inwentaryzacją dróg gminnych; 
ustaleniem planu remontów, moderni-
zacji i budowy dróg oraz chodników; 
ustaleniem planu projektowania 
i budowy sieci wod-kan; gospodarką 
odpadami, zakupem traktora dla 
gminy oraz utworzeniem łąk kwiet-
nych w Tuchowie. 
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ALFAbetyczne 
podsumowanie 
roku w klubie 
Alfa Siedliska

Dla Szkółki Piłkarskiej 
Alfa Siedliska 2018 rok 
był pełen treningów 

i ciężkiej pracy. Dzięki temu 
wiele udało się zdziałać 
i osiągnąć, m.in.: pozy-
skano dotacje, poprawiono 
infrastrukturę, zakupiono 
gadżety klubowe, wydano 
kalendarz.

Obecnie w  klubie trenuje  
ok. 100 piłkarzy, w tym 12 skrzatów, 
14 żaków, 25 orlików i młodzików, 
22 juniorów oraz 24 seniorów. To 
olbrzymi potencjał, spore wyzwanie 
i odpowiedzialność, ale także duża 
radość. Zarząd klubu, trenerzy oraz 
piłkarze są pełni entuzjazmu i opty-
mizmu, przyświeca im hasło „Radość 
z gry”. Nawet najbardziej ambitny 
zawodnik potrafi z  uśmiechem 
na twarzy pogodzić się z porażką.  
Tak trzymać!
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Nowy samochód
ratowniczo-gaśniczy 
dla OSP w Siedliskach

Pojazd został zakupiony 
w ramach realizacji 
projektu pn. „Zakup 

fabrycznie nowego, śred-
niego samochodu ratow-
niczo-gaśniczego dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Siedliskach”.

Samochód został sfinansowany 
dzięki dotacjom: Ministra Spraw 
Wewnętrznych i  Administracji, 

Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i  Gospodarki Wodnej 
w Krakowie oraz środkom zabezpie-
czonym w budżecie Gminy Tuchów 
na 2018 rok.

Oby samochód służył druhom 
jak najlepiej i jak najdłużej, a równo-
cześnie był wykorzystywany jak  
najrzadziej. 
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Zbliża się okres rozli-
czeń podatkowych PIT. 
Gorąco zachęcamy 

do wsparcia 1% swojego 
podatku organizacji lub 

osób z terenu gminy 
Tuchów. Przedstawiamy 
dane umożliwiające oddanie 
1% podatku.
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WIKTORCHRZANOWSKI

W połowie stycznia 
2019 r. burmistrz 
Tuchowa  

Magdalena Marszałek 
spotkała się z przedsię-
biorcami, którzy w drodze 
przetargu zostali wybrani 
na wykonawców przedsię-
wzięcia pn. „Przebudowa 
stadionu MKS Tuchovia 
wraz z zagospodarowaniem 
Skałki w celu utworzenia 
ścieżki rekreacyjnej”. 

Podczas spotkania podpisano 
umowy na realizację poszczegól-
nych części. W najbliższym czasie 

wykonawcom zostanie przekazany 
plac budowy. 

Zadanie to z uwagi na rozbudo-
wany zakres, zostało podzielone na 
trzy części:
•	 Cześć nr 1 – Rewitalizacja terenu 

stadionu miejskiego wraz z rozbu-
dową budynku zapleczowego.

•	 Cześć nr 2 – Zagospodarowanie 
terenu przy „Skałce” na park.

•	 Część nr 3 – Przebudowa dróg 
poprawiających dostępność 
infrastruktury polegająca na: 
a) przebudowie i  rozbudowie 
ulicy Szpitalnej w  Tuchowie, 
b) przebudowie nawierzchni ulicy 
Żeromskiego w Tuchowie.
Wykonawcami poszczególnych 

części są:

•	 Część nr 1  
Firma „TOMAX” sp. z o.o. 
ul. Bernardyńska 15/9 
33-100 Tarnów 
za kwotę brutto 4 527 952,49 PLN 

•	 Część nr 2  
Firma Usługi Sprzętowo – 
Transportowe Andrzej Potok 
ul. Jana III Sobieskiego 54 
33-170 Tuchów 
za kwotę brutto 1 269 775,10 PLN

•	 Część nr 3 
Przedsiębiorstwo Usługowo-
-Handlowe „MARTIN” Marcin 
Kawa 
ul. Kazimierza Wielkiego 11 
33-159 Zalasowa 
za kwotę brutto 658 233,68 PLN

Przebudowa stadionu MKS Tuchovia wraz 
z zagospodarowaniem „Skałki” coraz bliżej 

Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy 
dla OSP w Siedliskach 

ŁUKASZGIEMZA 

Koniec 2018 roku 
przyniósł strażakom 
z Siedlisk wspaniały 

prezent świąteczno-nowo-
roczny. Druhowie  
zrealizowali zadanie  
pn. „Zakup fabrycznie 
nowego, średniego samo-
chodu ratowniczo-gaśni-
czego dla Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Siedliskach”.

Dzięki temu projektowi tabor 
pojazdów pożarniczych, w  które 
wyposażone są jednostki ochotni-
czych straży pożarnych z terenu gminy 
Tuchów powiększył się o fabrycznie 
nowy, średni samochód ratowniczo-
-gaśniczy z napędem 4×4. W wyniku 
postępowania przetargowego, które 
przeprowadzono w  październiku 
ub. roku, samochód wykonała 
firma STOLARCZYK TECHNO-
LOGIA POŻARNICZA z  Kielc. 
Całkowita wartość samochodu, 
który trafił do druhów z Siedlisk to 
799 500,00 złotych.

Samochód został sfinansowany 
dzięki dotacjom: 
1. Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji – 200 000,00 złotych 
Środki pochodzące z  dotacji 
MSWiA uzyskano dzięki stara-
niom pana posła Michała Wojt-

kiewicza, który początkiem  
2018 roku złożył w  sejmie 
poprawkę, na podstawie której 
w budżecie centralnym znalazły 
się środki na samochód dla ochot-
ników z Siedlisk.

2. Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
– 185 714,00 złotych.

3. Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w  Krakowie –  
114 286,00 złotych.
Powyższe środki zostały prze-
znaczone w ramach „Ogólnopol-
skiego programu finansowania 
służb ratowniczych”.

4. Gmina Tuchów – 299 500,00 zł.

Środki zostały zabezpieczone 
w budżecie na 2018 rok uchwałą 
Rady Miejskiej w  Tuchowie 
w kwietniu ubiegłego roku.

Dzięki zakupowi samochodu 
w znaczny sposób został wzmocniony 
potencjał ratowniczy oraz podnie-
siony został standard wyposażenia 

strażaków z terenu gminy Tuchów. 
Druhom z Siedlisk oraz wszystkim 
mieszkańcom gminy życzymy, aby 
nowy nabytek z jednej strony służył 
jak najdłużej, a z drugiej, aby musiał 
być wykorzystywany jak najrzadziej.
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Okiem gospodarza gminy Tuchów
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WYTRWALI W MAŁŻEŃSTWIE 
PIĘĆDZIESIĄT LAT I WIĘCEJ

ANDRZEJJAGODA 
Kocha się naprawdę i do końca 

tylko wówczas, gdy kocha się zawsze 
w radości i smutku bez względu 
na dobry czy zły los.

(Jan Paweł II)

Jubileusz długoletniego 
pożycia małżeńskiego 
należy do uroczystości, 

w których uczestniczymy 
z wielkim wzruszeniem. 
Rocznica ślubu to szcze-
gólna okazja, aby zatrzymać 
się i spojrzeć wstecz na 
to, co osiągnięte w ciągu 
wspólnego życia.

Każdy jubileusz jest okazją do 
świętowania, ale „Złote Gody” 
i  „Diamentowe Gody” to jubile-
usze niezwykłe, tak jak niezwykli 
są ludzie, którzy przeżyli razem pół 
wieku i więcej. Tegoroczna uroczy-
stość uhonorowania par, które obcho-
dziły Jubileusz 50-lecia i  60-lecia 
Pożycia Małżeńskiego miała miejsce  
10 stycznia 2019  r. w  restauracji 
„Agawa” w Tuchowie.

Na wstępie burmistrz Tuchowa 
Magdalena Marszałek powitała jubi-
latów, ich rodziny i gości, w tym posła 
na Sejm RP Michała Wojtkiewicza, 
złożyła życzenia i  gratulacje jubi-

latom, kierując także do nich takie 
słowa: - Dostojni Jubilaci! Mija 60, 
50 lat od chwili, gdy związaliście się 
węzłem małżeńskim, przyrzekając 
sobie nawzajem dozgonną miłość 
i wierność, szacunek i przyjaźń. Przy-
rzeczenia tego dotrzymaliście mimo 
wielu złożonych zdarzeń losowych… 
Teraz możecie podsumować swoje 
wieloletnie wysiłki i  stwierdzić, że 
nie poszły one na marne… Dodała 
także: - Lata te minęły we wspólnej 
trosce o zapewnienie codziennego bytu 
rodzinie, w trosce o dobre wychowanie 
dzieci i ich przyszły los. Nie każdemu 
jest dane, by po sześćdziesięciu, pięć-
dziesięciu latach wspólnego pożycia 
mógł wrócić myślami do tamtych 
młodzieńczych lat. By obchodzić 
DIAMENTOWE I  ZŁOTE GODY 
Wam tego drodzy jubilaci życie nie 
poskąpiło, dało tę możliwość byśmy 
dziś razem z Wami mogli świętować 
ten jubileusz. 

Po tych słowach przyszedł czas 
na bardzo podniosły moment. 
Małżonkowie powtórzyli wzajemnie 

słowa specjalnego podziękowania za 
okazaną miłość, przywiązanie i opiekę. 
Przyrzekli, że uczynią wszystko, aby 
ich małżeństwo było nadal szczęśliwe. 
W imieniu Prezydenta RP Medale 
za Długoletnie Pożycie Małżeń-
skie wręczyła jubilatom burmistrz 
Tuchowa wraz z przedstawicielami 
USC Danutą Suchan i Marią Wróbel. 
W jubileuszowym spotkaniu uczest-
niczyły następujące pary małżeńskie 
(złoci jubilaci):

Helena i Mieczysław Augustynowie
Zofia i Stanisław Baziakowie
Zofia i Józef Brzegowscy
Janina i Jan Chruścielowie
Maria i Fryderyk Cichowie
Stanisława i Stanisław Cichowscy
Maria i Marian Ciszkowie
Maria i Henryk Czermakowie
Genowefa i Piotr Gackowie
Stanisława i Czesław Gogolowie
Kazimiera i Mieczysław Habasowie
Teodozja i Marian Janiczkowie
Bogumiła i Andrzej Jantoniowie
Helena i Stanisław Jasińscy

Michalina i Stanisław Jaworscy
Zofia i Władysław Krasowie
Danuta i Stanisław Kwaśnowie
Magdalena i Andrzej Nabożni
Krystyna i Czesław Osikowie
Janina i Ryszard Rąpałowie
Stanisława i Stanisław Reczkowscy
Maria i Józef Sajdakowie
Maria i Andrzej Sikorscy
Czesława i Józef Sznajderowie
Maria i Stanisław Wiejaccy
Wiesława i Władysław Wojtanowscy
oraz wyróżnione pary obchodzące 
60-lecie: Barbara i Jan Bajorkowie, 
Alicja i Edward Bieniowie. 

Po wręczeniu odznaczeń, bukietów 
kwiatów oraz listów gratulacyjnych 
recytatorzy i zespół wokalny „Atria” 
z Domu Kultury w Tuchowie przedsta-
wili program artystyczny wyrażający 
się życzeniami dla jubilatów w postaci 
wiersza i piosenki, a poprzedził go 
odegrany Marsz Mendelssohna. 
W tekście każdego z prezentowanych 
utworów można było odnaleźć odnie-
sienia do wspólnie przeżytych lat. 

Po okolicznościowym programie 
Stanisław Jaworski, jako jeden z jubi-
latów, zwrócił się do organizatorów, 
dziękując im za przygotowanie tej 
wspaniałej uroczystości.

Później, wraz z  zespołem 
muzycznym, odśpiewano tradycyjne 
„Sto lat” i wzniesiono toast. Następnie 
był czas na sesję zdjęciową, poczę-
stunek, wspomnienia i  zabawę na 
parkiecie. Podczas spotkania, pytając 
jedną z jubilatek, co jest receptą na 
długie szczęśliwe życie? Odpowie-
działa: - Receptą to jest to, że trzeba 
po prostu być wyrozumiałym i zaak-
ceptować męża takim, jaki jest, i na 
odwrót. Bardzo nam się podoba taka 
uroczystość – dodała. Ta wyjątkowa 
uroczystość w  wielu przypadkach 
przeniosła się także do domów jubi-
latów, gdzie odbyło się dalsze świę-
towanie. 

Do życzeń dla Jubilatów dołącza się 
również  Redakcja „Kuriera Tuchow-
skiego”. Życzymy długich i pogod-
nych lat życia w zdrowiu, pomyślności  
i niegasnącej miłości.

Na przestrzeni ostatnich 
dwóch miesięcy dzieje 
się tak wiele, że trudno 

wszystko w krótkim artykule 
streścić mieszkańcom. 
Postaram się przybliżyć 
w pigułce te najważniejsze 
przedsięwzięcia, podjęte 
decyzje, plany na najbliższe 
miesiące. Wszystko, o czym 
dzisiaj piszę, jest już 
w zaawansowanej fazie 
i na dobrej drodze, aby 
wyznaczone cele osiągnąć.

Mam nadzieję, że te informacje 
utwierdzą Was – mieszkańców 
w przekonaniu, że oddaliście zarzą-
dzanie gminą w dobre ręce.

Dworzec kolejowy 
w Tuchowie

Jestem już po owocnych rozmo-
wach z  p. o. zastępcy dyrektora 
Oddziału ds. Obrotu Nieruchomo-
ściami PKP w Krakowie – Violettą 
Szumilak w  sprawie wynajmu 
budynku dworca. Przedstawiłam 
swoją ofertę, która jest zbieżna 
z celami PKP i naszego miasta. Zapro-
ponowałam wynajem całego parteru 
dworca kolejowego w  Tuchowie 
i dotychczas niezagospodarowanej 
części piętra. Na parterze chcę 
urządzić punkt gastronomiczny 
wraz z poczekalnią dla pasażerów 
i punktem informacji turystycznej. 
W przyszłości postaram się o bile-
tomat, tak aby podróżni mogli kupić 
bilet i w miłej atmosferze poczekać 
na swój pociąg.

Górną część zamierzam przy-
stosować pod mieszkania socjalne, 
które są tak bardzo deficytowe 
w  naszej gminie. Ze strony PKP 
otrzymałam zapewnienie, że 
w  najbliższym czasie zostanie 
rozstrzygnięty przetarg na dokoń-
czenie renowacji budynku, żeby 
jesienią tego roku powrócić do 
rozmów związanych z wynajmem.

Tak zagospodarowany i  nowo 
odrestaurowany budynek dworca 
będzie zarówno piękną, jak też poży-
teczną wizytówką naszego miasta. 
Biorąc pod uwagę świeżo utworzony 
parking, plany związane z moderni-
zacją stadionu Tuchovii i zagospoda-
rowaniem skałki – będzie to ważny 
krok w kierunku rozwoju turystyki 
w naszej gminie.

Droga powiatowa 
Lubaszowa – Siepietnica

W ostatnim czasie wraz z włoda-
rzami gmin Szerzyny, Rzepiennik 
i  Skołyszyn podjęłam działania, 
mające na celu rozpoczęcie procesu 
podwyższenia kategorii drogi powia-
towej nr 1387K (1827R) Siepietnica – 
Lubaszowa do drogi wojewódzkiej. Na 
spotkaniu zorganizowanym w gminie 
Szerzyny przez wójta Grzegorza 
Gotfryda, Maria Kurowska – członek 
Zarządu Województwa Podkarpac-
kiego i Łukasz Smółka – wicemar-
szałek Województwa Małopolskiego 
zapoznali się z obecnym stanem infra-
strukturalnym oraz analizą natężenia 
ruchu na drodze powiatowej, wyko-
naną w styczniu br. Wyniki badań 
pokazują, że obciążenie komunika-
cyjne tej drogi jest wyższe od innych 
odcinków dróg wojewódzkich znaj-
dujących się na terenie subregionu 
tarnowskiego oraz nowosądeckiego. 
Zmiana kategorii drogi na woje-
wódzką stworzy warunki do rozwoju 
przedsiębiorczości, turystyki, ale 
przede wszystkim zwiększy w przy-
szłości bezpieczeństwo kierowców 
i pieszych z niej korzystających. Nasze 
wspólne starania aktywnie wspiera 
radny Sejmiku Województwa Mało-
polskiego, Wojciech Skruch. Jestem 
mu za to bardzo wdzięczna, cieszę 
się, że Tuchów ma skutecznego emisa-
riusza w Krakowie.

Inwentaryzacja 
dróg gminnych

Sprawą bardzo pilną jest koniecz-
ność wykonania inwentaryzacji dróg 
na terenie naszej gminy. Przystępując 
do jakichkolwiek prac w  terenie, 
pierwszą i najważniejszą sprawą jest 
ustalenie prawa własności gruntu. My 
dzisiaj mamy ogromne trudności, bo 
w wielu przypadkach prawo własności 
gruntów zajętych pod drogi lub tych, 
gdzie droga powinna być, nie jest 
uregulowane. To proces czasochłonny 
i  kosztowny, jednak niezbędny 
przy inwestowaniu w drogi i chod-
niki. Dlatego w najbliższym czasie 
rozpoczynam proces inwentaryzacji 
dróg z ustaleniem praw własności 
w  mieście Tuchowie oraz części 
gminy, a w przyszłym roku kolejnej 

części, tak aby cały proces inwentary-
zacji zakończył się w przyszłym roku. 
Inwentaryzacja zostanie naniesiona 
na tuchowski System Informacji Prze-
strzennej. Kolejnym etapem będzie 
zamieszczenie na SIP informacji 
o uzbrojeniu i mediach, tak aby każdy 
mieszkaniec lub potencjalny nabywca 
działki mógł samodzielnie sprawdzić 
dostęp do mediów przed jej zakupem. 
Przy okazji zlecam wektoryzację miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, co  usprawni pracę 
zarówno pracownikom urzędu, jak 
również geodetom i projektantom.  

ustalenie planu remontów, 
modernizacji i budowy dróg 
i chodników

Analizując wnioski składane przez 
mieszkańców, nadal największe zapo-
trzebowanie pojawia się w obszarze 
infrastruktury drogowej i budowy 
chodników. Potrzeby są ogromne, 
jednak póki co – budżet skromny. 
Dlatego podjęłam decyzję o opraco-
waniu planu remontów, modernizacji 
i budowy dróg oraz chodników na 
terenie całej gminy. Plan zostanie 
opracowany po wiosennym objeź-
dzie, w ścisłej współpracy z radnymi 
i sołtysami. Ma on na celu ustalenie 
kolejności prac drogowych. Zdaję 
sobie z tego sprawę, że dla każdego 
mieszkańca najważniejsza jest droga 
biegnąca wzdłuż lub do jego posesji. 
Jednak przy ograniczonych środkach 
i ogromnych potrzebach będziemy 
brać pod uwagę stan uregulowania 
własności, liczbę użytkowników dróg 
i chodników, poziom zagrożenia dla 
pieszych oraz możliwości pozyskania 
dotacji na poszczególne zadania. 

ustalenie planu 
projektowania i budowy 
sieci wod-kan

Zaraz po drogach i  chodni-
kach plasuje się zapotrzebowanie 
na budowę sieci wodociągowych 
i kanalizacyjnych. W chwili obecnej 
mamy jedynie kilka bardzo małych 
projektów, podczas gdy są jeszcze 
obszary zupełnie nieuzbrojone w sieci. 
Wniosków od mieszkańców jest wiele, 
sieci kosztowne. Podobnie jak w przy-
padku dróg i chodników jesteśmy na 

etapie szacowania kosztów budowy 
tych odcinków sieci, na które zostały 
złożone wnioski. W tym przypadku, 
decydując się na budowę, będziemy 
zwracać uwagę przede wszystkim 
na liczbę możliwych do wykonania 
przyłączy i koszt budowy sieci w prze-
liczeniu na 1 przyłącz. Trudno dzisiaj 
pozwolić sobie na taki luksus, gdzie 
długość sieci wynosi ok. 500 metrów 
i będzie prowadzić do 1-2 domostw.

Gospodarka odpadami 
Jest to problem, z którym przyj-

dzie nam się zmierzyć w niedalekiej 
przyszłości. Gminy w całej Polsce 
mają ogromne trudności z opanowa-
niem galopujących kosztów odbioru 
śmieci od mieszkańców. Powodem 
są rosnące ceny odbioru wszystkich 
frakcji na instalacjach, których jest 
tylko kilka w kraju. Rosną również 
opłaty środowiskowe. W  gminie 
Tuchów mamy szczególnie trudną 
sytuację, ponieważ przychody z tytułu 
opłaty za odbiór odpadów wynoszą  
ok. 1,7 mln zł, podczas gdy wydatki, 
które ponosi gmina – 2,7  mln zł. 
Mamy w budżecie lukę finansową 
na poziomie 1 mln zł, co jest sytu-
acją niedopuszczalną. Na to zwró-
ciła również uwagę Regionalna Izba 
Obrachunkowa, nakazując gminie 
podjęcie działań zmierzających do 
zmniejszenia luki finansowej. Pomi-
jając już nakaz RIO, chcę tutaj uświa-
domić jakie są skutki tej luki – zamiast 
budować nowe drogi, chodniki i sieci 
wod-kan, dopłacamy z budżetu gminy 
do wywozu śmieci. Temat trudny, ale 
konieczny do rozwiązania w najbliż-
szym czasie.

Zakup traktora 
Bogatsza w doświadczenia tego-

rocznej zimy zdecydowałam się na 
zakup małego traktora, który będzie 
służył do odśnieżania chodników, 
placów i płyty rynku w zimie oraz 
czyszczenia ich w okresach od wiosny 
do jesieni. Traktor będzie własnością 
urzędu i będzie go obsługiwał również 
pracownik zatrudniony w urzędzie. 
Tym samym oszczędzamy na wyso-
kich dzisiaj kosztach usług odśnie-
żania i oczyszczania miasta, zlecanych 
firmom zewnętrznym.

łąki kwietne
Dbamy o środowisko, podejmu-

jemy szereg działań w celu ograni-
czenia zanieczyszczeń, ale także mają-
cych na celu edukować i pokazywać 
mieszkańcom dobre praktyki. Dlatego 
zdecydowałam się na założenie na  
ul. Kolejowej w  Tuchowie przy 
parkingu łąk kwietnych. Skwery już 
wczesną wiosną zostaną zagospo-
darowane tak, aby przez cały okres 
wegetacji cieszyły oko pięknymi, 
kolorowymi kwiatami. Ale nie chodzi 
wyłącznie o kwiaty. Łąki kwietne kosi 
się tylko 2 razy w roku, dzięki czemu 
oszczędzamy środki i ograniczamy 
emisję spalin. Mam nadzieję, że utwo-
rzenie tej pierwszej w Tuchowie łąki 
zachęci mieszkańców do urządzania 
podobnych w przydomowych ogro-
dach. To również ukłon do pszcze-
larzy z terenu naszej gminy, którzy 
zaszczepili mnie właśnie tym pomy-
słem i za to im bardzo dziękuję.

Jak Państwo widzicie, dzieje się 
dużo i konkretnie. Podstawą każdego 
działania jest analiza i rzetelny plan. 
Efekty będą zadowalające, jestem tego 
pewna.

Drugi artykuł powinnam 
poświęcić na opisanie wszystkich 
wydarzeń kulturalnych, artystycz-
nych, sportowych, organizowanych 
przez instytucje kultury, szkoły, 
parafie, stowarzyszenia, grupy niefor-
malne. Wolę jednak, kiedy one same 
dzielą się z Państwem swoimi wraże-
niami. Zachęcam więc do uważnego 
czytania kolejnych kart „Kuriera 
Tuchowskiego”, tam znajdziecie wiele 
cennych informacji o tym, jak życie 
tętni w naszej pięknej gminie.
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Pan Andrzej 
Jagoda

… za szczególne osiągnięcia w dzie-
dzinie propagowania i rozwoju kultury 
połączone z  działaniem na rzecz 
promocji Tuchowa w Polsce i za granicą

Pan Andrzej Jagoda – muzyk, 
poeta, reżyser, animator kultury 
debiutował w 1974 roku. Przez prze-
szło 40 lat oddaje się pasji, którą jest 
tworzenie wydarzeń kulturalnych. 
Występował w jedenastu kabaretach 
i  innych zespołach artystycznych 
w  Tarnowie, Tuchowie i  innych 
miejscowościach.  Niektóre z nich 
sam zakładał, np. kabarety „Klocek” 
i „Łolaboga”, zespoły „Vega”, „Relax” 
oraz najdłużej działający – bo 15 lat – 
„Ambaras”. Przy M-GOK w Tuchowie 
założył pierwszą grupę estradową 
– „Kan-B” – wykonującą autorskie 
ballady i poezję śpiewaną – reper-
tuar, który laureat wykonuje do dzisiaj 
i dzięki któremu stał się rozpozna-
walnym artystą tego gatunku w kraju 
i za granicą. Uczestniczył w różnych 

przedsięwzięciach kulturalnych 
wojewódzkich i  ogólnopolskich. 
Brał udział w  wielkim widowisku 
wystawionym przez tarnowski Teatr 
im. L. Solskiego pt. „Pejzaże polskie”. 
Jest laureatem ogólnokrajowych 
konkursów i festiwali, m.in. Ogólno-
polskiego Młodzieżowego Przeglądu 
Piosenki, Ogólnopolskiego Konkursu 
Piosenki Radzieckiej (wystąpił na 
koncercie galowym w Zielonej Górze), 
kilkakrotny laureat Ogólnopolskiego 
Konkursu Recytatorskiego w kate-
gorii poezji śpiewanej, dwukrotnie 
wyróżniony w Centralnych Elimi-
nacjach Turnieju Poezji Śpiewanej 
w  Gdańsku. Za osiągnięcia w  tej 
dziedzinie otrzymał Srebrną Odznakę 
Recytatora. Występował w radiu na 
antenie regionalnej i ogólnopolskiej. 
Poezja śpiewana to szczególnie bliski 
mu gatunek artystyczny. Komponuje 
muzykę do tekstów własnych i innych 
poetów: Mieczysława Jastruna, 
Leopolda Staffa, ks. Jana Twardow-

skiego, Andrzeja Grabowskiego (jest 
twórcą ok. 30 utworów). Podczas 
Międzynarodowej Galicyjskiej Jesieni 
Literackiej corocznie prezentuje nowe 
utwory, ponadto promuje nasze 
miasto. Jego drugą pasją jest teatr. 
Jest autorem scenariuszy widowisk  
(„Ku tej, co nie zginęła”, „Wy, 
pełne życia mogiły”, „Ongiś na 
tuchowskim rynku”), adaptacji 
scenicznych, pokazywanych przez 
młodzieżowe grupy teatralne, reży-
seruje spektakle, wystawia programy 
poetycko-muzyczne z okazji świąt, 
rocznic i okolicznościowych wyda-
rzeń (udokumentowanych ponad 
40  różnego rodzaju artystycznych 
prezentacji). W  ostatnich latach 
przy Domu Kultury w  Tuchowie 
działa teatr „Fabuła”; raz w  roku 
prezentuje premierę: „Ignorancja” 
(2014), „Kretyński mur” (2015), 
„Tuchowski wieczór kabaretowy” 
(2016), „Ifigenia w Aulidzie” (2017), 
„Uczone białogłowy” (2018).   

To nie wszystkie formy działalności 
Andrzeja Jagody. Był dyrektorem 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury 
w Tuchowie, spikerem na stadionie 
„Tuchovii”, redaktorem tuchowskiego 
radia działającego na rynku w każdy 
wtorek, konferansjerem na uroczysto-
ściach i imprezach, współredaktorem 
„Gazety Tuchowskiej”, obecnie jest 
członkiem redakcji „Kuriera Tuchow-
skiego”, współpracuje od ponad 20 lat 
z „Tuchowskimi Wieściami”, gdzie jest 
autorem kroniki wydarzeń kultural-
nych i okolicznościowych artykułów. 
Za swoją działalność otrzymał wiele 
podziękowań i  wyróżnień. Jedno 
z nich - od burmistrza i przewodni-
czącego Rady Miejskiej w Tuchowie 
zawiera słowa, trafnie oceniające dzia-
łalność laureata:  „Śpiewem, graniem, 
malowaniem sławi to miejsce,  jego 
urok i  piękno, współtworzy jego 
historię, uczy i wychowuje. Za pracę, 
za ten trud, za oddanie tuchowskiej 
ziemi – po stokroć dziękujemy”.

Pan Ryszard 
Wrona

… za dążenie do likwidacji zanie-
dbań tożsamości historycznej lokalnego 
społeczeństwa poprzez: szerzenie wiedzy 
o historii lokalnej, zbieranie pamiątek, 
zainicjowanie starań o ich zabezpie-
czanie  i doprowadzenie do powstania 
Muzeum Miejskiego w  Tuchowie, 
dbałość o dziedzictwo kulturowe i prze-
kazywanie wiedzy o nim w tuchowskiej 
społeczności oraz w ośmiu europejskich 
miastach bliźniaczych

Pan Ryszard Wrona – od ponad  
20 lat związany z  samorządem 
gminnym – od 1998 roku jako 
radny Rady Miejskiej w Tuchowie, 
a od 2002 roku jako jej przewodni-
czący. Ukończył Akademię Wycho-
wania Fizycznego w  Krakowie, co 
pozwoliło mu podjąć pracę rehabi-
litanta w Zespole Opieki Zdrowotnej 
w Tuchowie (1997-2000), a następnie 
pracę nauczyciela wychowania fizycz-

nego w tutejszej Szkole Podstawowej. 
Od wielu lat pasjonuje się historią 
Polski, w  tym historią lokalną, co 
przełożyło się na wiele inicjatyw, 
które podejmował i realizował jako 
samorządowiec. Praca w początkowej 
fazie tworzenia samorządu umożliwiła 
mu odbudowę po wielu latach zanie-
dbań tożsamości historycznej lokalnej 
społeczności. Był pomysłodawcą 
odtworzenia insygniów i  symboli 
władz miasta i gminy, tj. łańcuchów 
dla burmistrza jako władzy wyko-
nawczej oraz przewodniczącego Rady 
Miejskiej jako władzy ustawodawczej; 
także symbolicznego klucza do bram 
miasta. Dzięki zamiłowaniu do historii 
zgromadził wiele pamiątek związanych 
z tuchowską ziemią, co pozwoliło na 
utworzenie kącika historycznego w sali 
posiedzeń Rady. Z  jego inicjatywy 
sporządzono kopię aktu lokacyjnego 
Tuchowa nadanego przez króla Kazi-

mierza Wielkiego w 1340 roku oraz 
poczet włodarzy miasta od początków 
jego istnienia. Był pomysłodawcą 
i inicjatorem powstania Muzeum Miej-
skiego w Tuchowie (2013). Z wielką 
pasją i  zaangażowaniem zabiegał 
o eksponaty dla tej placówki. Popierał 
wydawnictwa historyczne mające na 
celu zachowanie pamięci o przodkach. 
Jest współautorem książek „Ochot-
nicza Straż Pożarna”, „Tuchów dawniej 
i dzisiaj”. W 2010 roku włączył się 
aktywnie w organizację obchodów  
700. rocznicy urodzin króla Kazimierza 
Wielkiego oraz 670. rocznicy nadania 
praw miejskich naszemu miastu 
(tablica pamiątkowa poświęcona 
Kazimierzowi Wielkiemu, organizacja 
sympozjum historycznego z udziałem 
oo. benedyktynów z Tyńca, okolicz-
nościowe imprezy, wydawnictwa). 
Dbałość o dziedzictwo kulturowe to 
także zabiegi laureata o remont zabyt-

kowego budynku „Sokoła”, zwieńczone 
sukcesem w  roku 2018. To także 
upamiętnianie w nazwach obiektów 
miejskich znanych tuchowian  
(np. skwery Melaniusza, Rodziny 
Ulatowskich, plac Benedyktyński, most 
Stylińskiego). Jako opiekun Młodzie-
żowej Rady Gminy corocznie organi-
zował z nią sprzątanie grobów z I wojny 
światowej. Zadbał, aby młodzi radni 
przejęli i prezentowali sztandar Bata-
lionu „Barbara” Armii Krajowej. Jako 
pedagog kładzie nacisk na wychowanie 
patriotyczne młodzieży, prowadząc 
prelekcje w muzeum. Będąc współ-
organizatorem współpracy między-
narodowej z naszymi miastami part-
nerskimi, prowadził działania na rzecz 
edukacji kulturowej i historycznej oraz 
promował dziedzictwo kulturowe 
Tuchowa, Małopolski i Polski w ośmiu 
miastach bliźniaczych z krajów euro-
pejskich.

Zgromadzenie 
Sióstr  
św. Józefa

… za działalność dobroczynną 
w Tuchowie i okolicy

Zgromadzenie Sióstr św. Józefa 
– obecne jest w  naszym mieście  
od 30 lat; prowadzi tu Niepubliczne 
Przedszkole oraz Dom Pogodnej 
Jesieni, wspierane przez zało-
żoną z  inicjatywy jednej z  sióstr 
Fundację Dzieło Miłosierdzia 
im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego. 
Zatrudnienie znalazło w nich 40 osób 
świeckich, w  większości z  miasta 
i gminy Tuchów. Zgromadzenie Sióstr  
św. Józefa podejmuje następujące 
działania:
•	 edukacja i wychowanie,
•	 krzewienie idei wolontariatu 

młodzieżowego i senioralnego,
•	 integrację i aktywizację seniorów 

ze środowiska lokalnego,
•	 promocję miasta i gminy Tuchów, 
•	 promocję zdrowia i międzypokole-

niowych form wypoczynku,
•	 organizację wydarzeń kulturalnych 

o charakterze otwartym,
•	 pomoc osobom chorym i niepełno-

sprawnym w środowisku lokalnym,

•	 współpraca i wspieranie działal-
ności organizacji i stowarzyszeń 
w tuchowskim środowisku.
Realizacja ww. zadań odbywa się 

poprzez:
•	 integracyjne spotkania przedszko-

laków z seniorami;
•	 szkolenia, formację i bezpośrednie 

zaangażowanie wolontariuszy 
w  rozmaite formy działalności 
Fundacji – od 2011 roku Kartę wolon-
tariusza posiada 200 uczniów ze szkół 
w: Karwodrzy, Buchcicach, Jodłówce 
Tuchowskiej, Pleśnej i Tuchowie;

•	 realizowane od czterech lat zadanie 
publiczne, współfinansowane przez 
gminę Tuchów – „Aktywizacja 
seniorów z wolontariatem młodzie-
żowym”, w którym bierze udział 
kilkadziesiąt osób; celem każdego 
zadania jest poznanie naszej małej 
ojczyzny; organizowane są również 
otwarte spotkania seniorów ze 
specjalistami, takimi jak: psycholog, 
terapeuta, dietetyk, rehabilitant;

•	 Dom Pogodnej Jesieni jest otwartą 
sceną dla młodych twórców, czyli: 
przedszkolaków z tutejszego przed-
szkola, uczniów ze szkół w Bistu-
szowej, Pleśnej, Skrzyszowie, 
Tuchowie oraz młodzieży z Kiela-
nowic;

•	 Dom Pogodnej Jesieni od kilku 
lat jest nazywany małym centrum 
kulturalnym prawobrzeżnej części 
Tuchowa, a  to za sprawą cyklu 
Spotkań z  Gościem Miesiąca. 
W  każdym z  nich bierze udział  
50–80 osób z Tuchowa i bliższych 
lub dalszych okolic. Dotychczas 
odbyło się ok. 60 spotkań, których 
gośćmi byli m.in. laureaci wyróż-
nienia „Melaniusz”, co zapewniało 
promocję ludzi i historii Tuchowa;

•	 kilkuletnią tradycję ma paździer-
nikowy różaniec na dróżkach przy 
bazylice, w  którym uczestniczy 
ponad 70 osób, w tym dzieci ze 
świetlicy „Kubusie” i wolontariusze 
z WSD w Tuchowie;

•	 po raz czwarty w ubiegłym roku 
odbyło się „Kolędowanie z… 
barszczykiem”, na które przybywa  
ok. 100 osób, w tym ok. 40 ze środo-
wiska tuchowskiego;

•	 największą imprezą integracyjną 
są tematyczne Międzypokoleniowe 
Pikniki Czerwcowe, promujące 
zdrowy tryb życia, w  których 
uczestniczy nawet 500 osób;

•	 w Domu Pogodnej Jesieni ostatni 
etap życia spędziła tarnowska 
malarka Joanna Srebro-Drobiecka, 
której dorobek artystyczny 
upowszechnia Zgromadzenie 
Sióstr św. Józefa – wydało album 
i zorganizowało wystawy w Biblio-
tece Publicznej w Tuchowie i na 
dziedzińcu tuchowskiej bazyliki;

•	 na temat powyższych działań 
regularnie ukazują się publikacje, 
głównie w prasie lokalnej.
Zarówno wolontariusze, jak 

i seniorzy ze środowiska lokalnego 
działają całkowicie bezpłatnie. 

UHONOROWANI STATUETKĄ "MELANIUSZ"   
ZA ZASŁUGI DLA ROZWOJU MIASTA  
I GMINY TUCHÓW 2018/2019

W czwartek 31 stycznia 
2019 r. w tuchow-
skim Domu Kultury 

odbyło się spotkanie nowo-
roczne połączone z wręcze-
niem honorowych wyróż-
nień statuetką „Melaniusz”.

Tegoroczna uroczystość była okazją 
do przedstawienia potencjału grup 
i stowarzyszeń działających w gminie 
Tuchów. W sali widowiskowej Domu 
Kultury zaprezentowali się:
•	 Klub Kreatywnych Kobiet 

z Karwodrzy oraz Stowarzy-
szenie Miłośników Karwodrzy,

•	 Stowarzyszenie „Aktywni 
Lubaszowianie”,

•	 Koło Gospodyń Wiejskich 
z Siedlisk,

•	 Stowarzyszenie Nasza 
Dąbrówka Tuchowska,

•	 Stowarzyszenie „Róbmy swoje” 
z Łowczowa,

•	 Stowarzyszenie Społeczności 
Lokalnej „Moje Siedlisko” 
z Siedlisk. 

Głównym punktem spotkania 
było uroczyste wręczenie statuetki 
„Melaniusza” – honorowego wyróż-

nienia, przyznawanego za zasługi 
dla rozwoju miasta i gminy Tuchów.

W tym roku kapituła przyznała 
3 wyróżnienia dla: Zgromadzenia 
Sióstr św. Józefa w  Tuchowie, 
Ryszarda Wrony i Andrzeja Jagody. 

Statuetki zasłużonym wręczyła 
burmistrz Tuchowa Magdalena 
Marszałek wraz z przewodniczącym 
Rady Miejskiej Stanisławem Obrzutem 
i wiceburmistrzem Wiktorem Chrza-
nowskim. Serdecznie gratulujemy!
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Kraków wciąż przy-
wołuje i zadziwia 
moją rodzinę. Kolejny 

raz przechodzimy przez 
Królewski Trakt. Najpiękniej 
jest oczywiście na krakow-
skim rynku, ale musimy 
jeszcze sprawdzić za Grze-
gorzem Turnauem, czy na 
Brackiej pada deszcz... 
i po kawie w księgarni De 
Revolutionibus idziemy 
na poszukiwanie skarbów 
ciągle jeszcze ukrytych 
w Krakowie.

Wiemy, że w muzeum na Kano-
niczej jest ekspozycja ikon. Tego nie 
wolno nam przegapić! Znajduje się 
w Pałacu Biskupa Erazma Ciołka, 
który jest oddziałem Muzeum Naro-
dowego. Wchodzimy. Kiedy oglądamy 
przepiękną rzeźbę o nazwie Madonna 
z Krużlowej, podchodzi do nas pani 
kustosz.

- A państwo skąd jesteście?
- A z Tuchowa.
- Z Tuchowa? To ja wam pokażę 

coś wyjątkowego. Mamy tu taki 
tuchowski skarb – uśmiecha się tajem-
niczo i prowadzi nas do sąsiedniej sali.

- To właśnie ta niespodzianka: 
Tryptyk z Tuchowa!

Jesteśmy oczarowani. Dzieło robi 
na nas wielkie wrażenie. Obraz został 
namalowany w 1468 roku, zaledwie 
58 lat po bitwie pod Grunwaldem! 
Niesamowite!

To jest nie tylko obraz, to reta-
bulum ołtarzowe z parafii św. Jakuba 
w  Tuchowie. Jego twórcą był Jan 
z Nysy, zakonnik przy kościele Bożego 
Ciała na krakowskim Kazimierzu. 
Artysta był ulubionym malarzem 
króla Kazimierza Jagiellończyka 
i cieszył się wielkim uznaniem współ-
czesnych.

- No tak. Kraków znów nam 
odsłonił jedną ze swoich tajemnic 
i jaką piękną!

Zrobiliśmy zdjęcie dzieła i bardzo 
dumni pokazywaliśmy je znajomym 
z Tuchowa.

Niektórzy widzieli obraz po raz 
pierwszy, inni już o nim słyszeli.

***

Ten obraz żył w naszych głowach 
i  domagał się jakiegoś działania. 
Tryptyk z Tuchowa, wybitne dzieło 
polskiego malarstwa XV wieku, 
należy wyeksponować w  wiernej 
kopii w Tuchowie. Mieszkańcy miasta 
winni go znać i oglądać. Na pewno 
znajdzie się dla niego godne miejsce!

- Tryptyk z  Tuchowa powinien 
wrócić do miasta – to jest dobry 
pomysł. Trzeba przekonać władze 
Tuchowa i pozyskać finansowanie 
na pokrycie kosztów przedsięwzięcia.

***

- Jedźcie do Krakowa i załatwiajcie 
– powiedział burmistrz Tuchowa, 
kiedy nas wysłuchał na naradzie, 
w której uczestniczyłem wraz z prze-
wodniczącym Rady Miejskiej i dyrek-
torem Domu Kultury.

- Teraz trzeba zrobić specjalną 
fotografię obrazu i  wykonać jego 
kopię w wymiarze rzeczywistym, czyli 
w skali 1:1 – podsumowano naradę. 
Plan ambitny, ale czy będzie możliwy 
do wykonania? Obraz posiada duże 
wymiary: 164 cm wysokości i 178 cm 
szerokości. Czy można zrobić takie 
zdjęcie, aby nic nie stracić z wyrazi-
stości dzieła, gdy będzie robiona jego 
kopia w drukarni?

Przypuszczałem, że nie będzie 
to takie proste. Rozpocząłem kore-
spondencję z pracownikami Muzeum 
Narodowego w Krakowie i ustalałem 
szczegóły techniczne. Wiedziałem, 
że muzeum udostępnia fotografie 

obrazów, ale tylko w  formacie A3 
czyli 29,7 cm x 42 cm.

Po rozmowach telefonicznych 
przeprowadzonych z urzędnikami 
muzeum, udało mi się uzyskać infor-
macje dotyczące procedury postę-
powania administracyjnego w  tej 
nietypowej prośbie, czyli wykonania 
dla nas specjalnego zdjęcia o dużej 
rozdzielczości.

Pozostał jeszcze czas oczekiwania 
na umówione spotkanie z kustoszem 
krakowskiego Muzeum Narodowego 
na Kanoniczej 17.

Wyjazd do Krakowa miał miejsce 
7 marca 2018 r. Uczestniczyłem w tej 
delegacji wraz z przedstawicielami 
władz Tuchowa.

- Zadzwońcie, jak będziecie blisko, 
to zejdę do sieni was powitać – powie-
dział do mnie przez telefon doktor 
Wojciech Marcinkowski – Starszy 
Kustosz Muzeum Narodowego 
w  Krakowie, pracownik w  Dziale 
Polskiego Malarstwa i  Rzeźby do 
roku 1764.

On także osobiście przygotował 
dla nas prezentację na temat stanu 
badań historycznych nad pochodze-
niem Tryptyku z Tuchowa i stylem 
malarskim autora tego dzieła.

Kolejne moje pobyty w Krakowie 
były przeznaczone na kwerendę prze-
prowadzoną w Bibliotece Wojewódz-
kiej, w Bibliotece Uniwersytetu Papie-
skiego Jana Pawła II oraz w Bibliotece 
Jagiellońskiej. Zapoznałem się też 
z  publikacjami znajdującymi się 
w Bibliotece Wyższego Seminarium 
Duchownego w Tarnowie.

Dokumenty źródłowe wyłoniły 
z mroku dziejów ciekawe postacie 
i  zdarzenia, które przybliżają 
nam historię powstania Tryptyku 
z Tuchowa. Oto niektóre szczegóły.

14 czerwca 1456 r. biskup 
krakowski Tomasz Strzępiński zgodził 
się na oddanie parafii w Tuchowie 
benedyktynom tynieckim. Z prze-
jęciem parafii tuchowskiej i  prze-
kształceniem w prepozyturę wiązały 
się swoiste komplikacje, w tym spór 
z papiestwem, ale ostatecznie:

„Za czasów opata Macieja ze 
Skawiny można mówić o  począt-
kach klasztoru w Tuchowie. Pierw-
szym prepozytem został mnich 
Grzegorz (…). Wdzięczna pamięć 
o  opacie Macieju i  pierwszym 
proboszczu zakonnym Grzegorzu 
utrwalona została na tryptyku (…), 
który w krótkim czasie po fundacji 
wykonany został dla kościoła para-
fialnego jako nadstawa ołtarzowa, 
a wymienieni benedyktyni sportre-
towani przez malarza (…) Jana z Nysy, 
którzy w postawie adoratorów hołdują 
Madonnie z Dzieciątkiem”.

Jan z Nysy – krakowski 
malarz XV wieku, mistrz 
Tryptyku z Tuchowa

Joannes de Nyssa, czyli Jan z Nysy, 
jako malarz działał w  Krakowie 
w  latach 1455-1470. Był zakonni-
kiem w klasztorze kanoników late-
rańskich przy kościele Bożego Ciała 
na Kazimierzu w  Krakowie. Ten 
klasztor wyróżniał się patronowaniem 
sztuce malarskiej. Jedną z ostatnich 
większych pracowni uprawiających 
malarstwo nurtu idealistycznego, 
był warsztat brata Jana z Nysy. Jako 
malarz zakonny nie był stowarzy-
szony w instytucjach rzemieślniczych, 
pracował poza cechem, dlatego nie 
figurował w dokumentach miejskich 
Krakowa.

Malował obrazy dla macierzy-
stego kościoła Bożego Ciała oraz dla 
kościołów związanych z benedyk-
tynami i dla świątyń na prowincji. 

Jego dziełem były zarówno obrazy na 
tablicach (deskach) i ołtarzowe reta-
bula, jak i dekoracje ścienne. Wykonał 
malowidła na ścianach w krakowskiej 
katedrze. Jego zleceniodawcami byli 
duchowni, dwór królewski, możno-
władcy i mieszczanie.

Jan z Nysy pozostawał pod opieką 
dworu królewskiego na Wawelu 
i  zasłynął jako malarz szczególnie 
ceniony przez króla Kazimierza Jagiel-
lończyka.

Konstrukcja Tryptyku 
z Tuchowa

Ołtarze powstałe w XV w. są rzeź-
bione lub malowane, ale mogą też 
stanowić kombinację np. rzeźbionej 
części środkowej tryptyku z malowa-
nymi skrzydłami bocznymi.

Niestety nie ma pewności co do 
pełnego wystroju ołtarza z Tuchowa, 
gdyż zachowała się do dzisiaj tylko 
jedna kwatera, lewa. Kwatera ta jest 
dwustronnie malowana, na tej samej 
desce lipowej. Na awersie jest obraz: 
Trzej święci, a na rewersie jest przed-
stawienie: Ukrzyżowanie.

Opis głównej tablicy  
Tryptyku z Tuchowa

Korpus retabulum ołtarzowego 
stanowi obraz w stylu Sacra Conver-
sazione, czyli Święta rozmowa. Wypeł-
niają go postacie tronującej Matki 
Boskiej z Dzieciątkiem w otoczeniu 
świętych apostołów: Jakuba Star-
szego i Macieja. U ich stóp klęczą 
dwaj adoranci w  habitach bene-
dyktyńskich. Przedstawienie Matki 
Boskiej na obrazie głównym odpo-
wiada wezwaniu kościoła parafialnego 
w Tuchowie w XV wieku: Ecclesia 
parochialils sanctae Mariae, czyli 
Kościół parafialny Świętej Dziewicy.

Madonna siedzi na tronie. Głowę 
jej zdobi złota, gotycka korona złożona 
z liści i kabłąków, na których znajduje 
się mały krzyżyk.

Lewą ręką Madonna podtrzymuje 
Dzieciątko. Jezus swoją rękę podnosi 
w geście błogosławieństwa. Po lewej 
stronie Madonny stoi św. Jakub, zwró-
cony w prawo. Po przeciwnej stronie 
zaś św. Maciej, z głową lekko zwró-
coną w lewo.

Główna tablica Tryptyku 
z Tuchowa niemal w całości pokryta 
jest formami dekoracyjnymi. Są one 
w partiach złoconych modelowane 
plastycznie w zaprawie, natomiast 
w partiach malowanych formy deko-
racyjne wypełniają szerokie płasz-
czyzny szat.

Na dole, w narożnikach, u stóp 
świętych klęczą dwie małe postacie 
adorantów, w  habitach benedyk-
tyńskich. Można w nich rozpoznać 
dwóch zakonników, którzy byli funda-
torami tryptyku.

W adorancie z infułą i pastorałem 
opartym na ramieniu i klęczącym 
u  stóp św. Macieja pani dr Maria 
Goetel-Kopffowa, kustosz Muzeum 
Narodowego w  Krakowie, rozpo-
znała opata benedyktynów tyniec-
kich Macieja ze Skawiny – zwanego 
Skawinką (1452-1477) – założyciela 
klasztoru w Tuchowie.

Inna badaczka historii sztuki, pani 
Ewa Łomnicka-Żakowska uznała 
w drugim benedyktynie brata Grze-
gorza, prepozyta parafii tuchowskiej 
w latach 1460-1467.

Opis zachowanej kwatery 
Tryptyku z Tuchowa

Kwaterę tryptyku stanowi obraz 
malowany dwustronnie na drewnie 
lipowym, temperą na podkładzie 
kredowym. Awers to Trzej święci, 
natomiast rewers to Ukrzyżowanie.

Awers. Obraz przedstawia 
postacie świętych: Benedykta z Nursji 
(w czarnym habicie), Jana Ewange-
listę stojącego pośrodku i  Piotra, 
który trzyma klucze i otwartą księgę. 
Święci stoją na ziemi, na której gdzie-
niegdzie zaznaczone zostały rośliny. 
Jako tło użyta została kotara zawie-
szona na srebrnym drążku. Ciekawy 
jej wzór, srebrny na ciemnozielonym 
tle, wyobraża grube gałęzie i  liście 
gotyckie, a wśród nich dwa rodzaje 
zwierząt. Motywy te spotyka się na 
tkaninach XIV wieku i  pierwszej 
połowy XV wieku, przypominają ze 
względu na temat stylizacji tkaniny 
saraceńskie. Tło obrazu jest ryte, 
rzeźbione w podkładzie kredowym 
w liście o szerokich splotach, złocone.

Rewers. Obraz przedstawia 
Ukrzyżowanie. Na krzyżu o wyraźnie 
zaznaczonych słojach przybity jest 
Chrystus. Nad głową ma żółtą aureolę 
z czerwonymi liniami stylizowanymi. 
Na górze, na banderoli widnieje napis 
wykonany minuskułą gotycką: INRI. 
Z  lewej strony krzyża stoi Matka 
Boska z rękami złożonymi w geście 
modlitewnym. Po drugiej stronie 
stoi św. Jan. Obie figury mają żółte 
aureole. Tło jest ciemne, ale jedno-

cześnie ciepłe. Na ziemi wymalowana 
została różnorodna roślinność.

Losy Tryptyku z Tuchowa
1468 – mistrz Jan z Nysy nama-

lował obraz dla kościoła parafial-
nego w Tuchowie jako votum opata 
klasztoru benedyktyńskiego w Tyńcu, 
Macieja ze Skawiny za pomyślny 
wynik sporu benedyktynów z papie-
stwem w latach 1456-1461 o obsadę 
prepozytury w Tuchowie.

Obraz ma układ tryptyku. Posiada 
cechy typowe dla malarstwa mało-
polskiego z początku drugiej połowy 
XV wieku. Reprezentuje nurt zwany 
idealistycznym. Należy do malarstwa 
tablicowego. Malowany jest na desce, 
temperą na podkładzie kredowym.

XV – XIX wiek – tryptyk stanowił 
retabulum ołtarzowe w  kościele 
św. Jakuba Starszego Apostoła 
w Tuchowie i służył wiernym przez  
4 wieki do czasu wybudowania 
nowego, murowanego kościoła 
z fundacji benedyktynów w Tyńcu, 
dla którego wykonano w 1864 roku 
istniejący do dziś ołtarz główny.

1888 – Tryptyk z Tuchowa trafia 
do zbiorów powstającego Muzeum 
Narodowego w Krakowie. Było to 

Tryptyk z Tuchowa
w 550. rocznicę powstania wróci w wiernej kopii do swojego miasta

Pałac Bikupa Erazma Ciołka – Kraków, ul. Kanonicza 17

Od prawej: Wojciech Marcinkowski kustosz MNK, 
Ryszard Wrona przew. Rady Miejskiej, Witold Argasiński

Delegacja z Tuchowa i kustosz MNK
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działanie patriotyczne i  daleko-
wzroczne w okresie zaborów, pole-
gające na ochronie dóbr kultury 
narodowej.

Obecnie dzieło mistrza Tryp-
tyku z Tuchowa znajduje się w stałej 
ekspozycji w galerii „Sztuka Dawnej 
Polski. XII – XVIII wiek” w Pałacu 
Biskupa Erazma Ciołka, Oddział 
Muzeum Narodowego w Krakowie, 
ul. Kanonicza 17.

2018 – władze Tuchowa podej-
mują decyzję, aby Tryptyk z Tuchowa 

w  550. rocznicę powstania oraz  
130. rocznicę nabycia go przez 
Muzeum Narodowe w  Krakowie 
powrócił w kopii fotograficznej do 
Tuchowa.

2019 – prace związane z wykona-
niem kopii dobiegają końca i dzieło 
będzie wyeksponowane w Tuchowie, 
w godnym miejscu.

Opracował 
Witold Argasiński
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MNK I-45; strona interne-
towa Muzeum Narodowego 
w Krakowie
J. Kalinowska, Brat Jan z Nysy, 
malarz krakowski z wieku XV, 
BHS, Tom 33, nr 4 (1971)
J. Kalinowska, Kaplica Jana 
Hinczy, Waweliana, tom V 
(1991), PZS na Wawelu, Kraków 
1991

Strona Internetowa Muzeum Narodowego w Krakowie

Tryptyk z Tuchowa – część środkowaKwatera boczna tryptyku – awers Kwatera boczna tryptyku – rewers

Poszukujemy 
archiwalnych zdjęć
Dobiega końca opracowanie publikacji pt. „Bohaterowie 

walk o niepodległość Polski z Tuchowa i okolic 1914-
1921” autorstwa Tomasza Wantucha. 

W związku z tym prosimy wszystkie osoby, które posiadają fotografie bohaterów 
walk o niepodległość z lat 1914-1921 (publikowanej wcześniej listy 153 osób) 
o przesyłanie kopii zeskanowanych zdjęć w wersji elektronicznej na adres mailowy: 
tmt.tuchow@interia.pl lub zwykłą pocztą na płycie CD na nasz adres: Towarzystwo 
Miłośników Tuchowa ul. Chopina 10, 33-170 Tuchów. Osoby na zdjęciach powinny 
być podpisane imieniem i nazwiskiem oraz z czyjego zbioru pochodzą fotografie. 
Przesłanie zdjęć jest równocześnie wyrażeniem zgody na ich publikację.

Trwają także prace nad kolejną publikacją, również autorstwa Tomasza 
Wantucha pt. „Tuchów na starej pocztówce i fotografii” także poszukujemy 
archiwalnych zdjęć – Tuchowa i rodzin tuchowskich oraz starych przedwo-
jennych pocztówek z widokiem miasta i gminy. Podobnie jak w poprzednim 
przypadku prosimy o przesyłanie kopii zeskanowanych i opisanych zdjęć w wersji 
elektronicznej na adres mailowy: tmt.tuchow@interia.pl lub zwykłą pocztą 
na płycie CD na adres: Towarzystwo Miłośników Tuchowa ul. Chopina 10,  
33-170 Tuchów. Kopie zdjęć powinny być opisane, kto się na nich znajduje 
i z czyjego zbioru pochodzą. Na materiały czekamy jeszcze do marca br. Prze-
słanie zdjęć jest równocześnie wyrażeniem zgody na ich publikację. 

Zarząd
Towarzystwa Miłośników Tuchowa
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PAWEŁSTAŃCZYK 

13 stycznia br., 
w pięknej zimowej 
i świątecznej 

scenerii, radowała zgro-
madzonych w bazylice 
mniejszej w Tuchowie 
Sanktuaryjna Orkiestra. 
Tuż po godzinie 17.00 pod 
batutą Piotra Kucharzyka 
zaprezentowała ona nowo-
roczny program koncer-
towy, w którym nie zabrakło 
tradycyjnych kolęd w aran-
żacji orkiestrowej Tomasza 

Ożóga, jak również rozryw-
kowych, ale bardzo kojarzą-
cych się z okresem bożona-
rodzeniowym, utworów.

Koncert rozpoczęła kolęda Wśród 
nocnej ciszy, która tradycyjnie rozpo-
czyna bożonarodzeniową pasterkę. 
Po słowach powitania przez konfe-
ransjera – br. Tomasza Marcinka 
CSsR, Sanktuaryjna Orkiestra Dęta 
z Tuchowa wykonała: W żłobie leży, 
A wczora z wieczora, Z narodzenia 
Pana, Pójdźmy wszyscy do stajenki, 
Przybieżeli do Betlejem oraz Znak 
Pokoju. Warto dodać, iż słowa zwrotek 

poszczególnych kolęd przybliżali 
w  śpiewie Andrzej Stanisławczyk 
i Alicja Stanisławczyk-Karwat. 

W kolejnej odsłonie publiczność 
usłyszała część świecką koncertu. 
Orkiestra wykonała White Christmas, 

Last Christmas, Jingle Bell Rock oraz 
We Wish A Merry Christmas.

Na zakończenie brat Tomek zapro-
wadził nas do Austrii. Podobnie jak 
u filharmoników wiedeńskich, także 
i  w  Tuchowie muzycy pożegnali 

słuchaczy Wiązanką Walców J.J. Straussa. 
W międzyczasie w kościele pojawił się… 
kowal, który w swojej „kuźni” mógł wraz 
z orkiestrą wykonać skoczną i wcho-
dzącą w  ucho – Polkę z  Kowadłem. 
Wszystkim serdecznie dziękujemy! 

Noworoczny Koncert Sanktuaryjnej Orkiestry Dętej
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HALINAPIOTROWSKA 

Kiedyś zabiorę was do 
Austrii w najpiękniej-
szym czasie w ciągu 

roku – przed Bożym Naro-
dzeniem. Pokażę wam 
wspaniałe miejsca, miejsca, 
które mają swoją historię, 
które oszałamiają oczy 
swoim pięknem, które tak 
wspaniale nastrajają czło-
wieka w czasie adwentu… 

Tak obiecywałam swoim uczniom 
i obietnicy dotrzymałam! 17 grudnia 
2018 r. wyruszyliśmy w niezwykłą 
wyprawę do Salzkammergut, 
jednego z najpiękniejszych rejonów 
Austrii, w którym to mieści się nasza 
partnerska szkoła w  Pettenbach. 
18 uczniów Szkoły Podstawowej 
w Siedliskach oraz 4 opiekunów wraz 
z panią dyrektor miało przeżyć piękne 
chwile w ciągu czterech grudniowych 
dni. I  tak też się stało. Dokładnie 
wiedziałam, co chcę pokazać mojej 
grupie, czego mają dowiedzieć się 
o tradycjach adwentowych w Austrii, 
jakie ważne miejsca mają zwiedzić 
związane m.in. z jubileuszem, jaki 
świętował cały świat – 200 lat od 
powstania najpiękniejszej kolędy 
świata Cicha noc.

6 rano, ciemno i  przenikliwie 
zimno, na parkingu w Siedliskach 
zaczęli pojawiać się rodzice ze swoimi 
dziećmi. Wszyscy podekscytowani, 
szczególnie ci, którzy jechali pierwszy 
raz w  swoją zagraniczną podróż. 
Czułe pożegnania z rodzicami i wyru-
szamy. Czeka nas długa podróż. 
Przed przyjazdem do Pettenbach 
zatrzymujemy się na dłużej w Dolnej 
Austrii w Melku. Miasteczko Melk 
nad Dunajem ze swoją historyczną 
starówką i klasztorem benedyktyń-
skim należy do światowego dzie-
dzictwa kultury. Kiedy docieramy na 
miejsce, zaczyna się powoli ściemniać. 
Wchodzimy na kolejne dziedzińce 
opactwa, które za każdym krokiem 
otwiera swoje czarodziejskie podwoje. 
W oknach rozbłyska 17 okno kalen-
darza adwentowego… Zimno powo-
duje, że trudno przy ściągniętych 
rękawiczkach robić zdjęcia. Scho-
dzimy w dół do miasteczka. Wszę-
dzie świąteczne dekoracje, wieńce 
adwentowe, choinki, światełka, 
stoiska, przy których można poga-
wędzić przy grzanym winie… Jest 
jednak niezwykle cicho i spokojnie. 
Niewielu mieszkańców, turystów, nie 
licząc nas, jeszcze mniej. Wygląda, 
jakby miasto szykowało się do snu. 
Jest tak nastrojowo, stoimy u podnóża 
jednego z największych i najpiękniej-
szych austriackich opactw, usytu-
owanym na malowniczym wzgórzu. 
Urzeczeni tym widokiem, w zupeł-
nych już ciemnościach, wracamy 
do autokaru. A to dopiero początek 
tego, co dla nich przygotowałam! 
Ok. godz. 18.30 podjeżdżamy pod 
szkołę w Pettenbach, a tam czekają 
już rodziny, które będą gościć naszych 
uczniów. Uczniowie rozjeżdżają się do 
austriackich rodzin.

Wtorek 18 grudnia 2018 r. przy-
witał nas lekkim mrozem. Kiedy 
zjawiamy się w szkole, nasi uczniowie 
już czekają w bibliotece. Wita nas 
dyrektor Karl Schachinger, zwiedzamy 
szkołę, która jest wspaniale wypo-
sażona i robi na nas duże wrażenie. 
W szkole pojawia się również nasz 
przyjaciel Christian, który mimo 
przejścia na emeryturę zawsze ma 
dla nas czas, żeby się z nami spotkać, 
wybrać się z  nami na wycieczkę 
i pokazać nam jak najwięcej. W auli 
i sali muzycznej grupa austriackich 
uczniów wraz z nauczycielami przy-
gotowała dla nas spektakl bożona-
rodzeniowy wzbogacony pięknymi 
austriackimi kolędami i pastorałkami. 

Po obiedzie na szkolnej stołówce poje-
chaliśmy na popołudniową wycieczkę 
do Steyr. Po drodze mijaliśmy piękne 
zimowe górskie krajobrazy, które 
w  blasku popołudniowego słońca 
cieszyły nasze oczy. Celem naszej 
wyprawy było oczywiście poznanie 
tradycji adwentowych w  Austrii, 
ale wyjazd ten można by było zaty-
tułować również „W poszukiwaniu 
Cichej nocy”. Miasto Steyr dopiero od 
niedawna zalicza się do Miejscowości 
Cichej nocy, a stało się to za sprawą 
przypadkowego odkrycia. W czerwcu 

2016 roku do jednego z wiedeńskich 
antykwariatów trafiło nieznane dotąd 
pismo zatytułowane „Vier schöne 
neue Weihnachtslieder” („Cztery 
piękne, nowe kolędy”). Jako czwarta 
pojawia się w  nim kolęda Cicha 
noc. Strona tytułowa zawiera infor-
mację o pochodzeniu druku: „Steyr, 
wydrukowane i do nabycia u Josepha 
Greisa”. Joseph Greis wydał to pismo 
w latach 1827-1832 – dokładna data 
nie jest znana. Ponieważ Greis był nie 
tylko drukarzem, ale także księga-
rzem, zbiór kolęd można było nabyć 

bezpośrednio u niego. Wydrukowany 
przez niego tekst kolędy posiada sześć 
strof, choć z niewielkimi nieprawidło-
wościami w treści. Być może Joseph 
Greis miał do dyspozycji trudny do 
odczytania tekst lub błędy wkradły 
się podczas szykowania składu. 
W  jaki sposób wszedł w  posia-
danie kolędy, pozostaje tajemnicą. 
Za to istnieje niezbity dowód, że to 
właśnie w Steyr pieśń ukazała się po 
raz pierwszy wydana drukiem, była 
tu powielona i sprzedawana. Chodzi 
tu o najstarszy druk słynnej kolędy – 

Cicha noc. Od dawien dawna miasto 
Steyr i  okoliczne gminy stanowią 
centrum zwyczajów i tradycji świą-
tecznej przedgórza alpejskiego Górnej 
Austrii. Przybywamy więc na początek 
do Christkindl – pielgrzymkowej 
dzielnicy Steyr. Zwiedzamy barokowy 
kościół pielgrzymkowy Christkindl, 
w którym w głównym ołtarzu znajduje 
się cudowna figurka mierząca dzie-
sięć centymetrów. Jest to uformowane 
z wosku Dzieciątko Jezus, trzymające 
w dłoniach krzyż i koronę cierniową. 
Od 1950 roku działa w Christkindl 
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w okresie adwentu „Urząd Pocztowy 
Christkindl”. Każdego roku wysyła-
nych jest stąd na cały świat ponad 
dwa miliony świątecznych przesyłek. 
Każda kartka i każdy list opatrzone są 
specjalnym stemplem „Über Christ-
kindl” (Przez Christkindl). Niektórzy 
z naszej grupy wysyłają listy pisane 
przed południem w szkole i kartki, 
które docierają do naszych rodzin 
i znajomych na początku stycznia. 
Na kartkach i  listach pojawiają się 
okolicznościowe znaczki upamiętnia-
jące 200. rocznicę powstania Cichej 
nocy. Podjeżdżamy do centrum Steyr 
i spacerując, podziwiamy to piękne 
historyczne miasto handlowe nad 
rzeką Enns. Panuje tu niezwykły 
nastrój, chciałoby się tu zostać 
dłużej. Docieramy do I  Austriac-
kiego Muzeum Bożego Narodzenia 
w Steyr, gdzie od listopada 2018 roku 
można zobaczyć replikę pierwszego 
druku kolędy Cicha noc! Czeka na 
nas „kolejka przygód” i po pięć osób 
„zapakowanych” w ciasne wagoniki 
kursuje między piętrami i strychem, 
oglądając wystawę, jak świętuje się 
Boże Narodzenie w różnych zakąt-
kach świata. Kolejka ta, okrzyknięta 
w  Internecie „cudem techniki na 
szynach”, niezwykle nas rozbawiała, 
a  kiedy uwolniono nas z  wago-
ników, nie mogąc się powstrzymać 
od śmiechu, cisnęło się na usta: „ze 
wszystkiego można zrobić atrakcję 
turystyczną”. W budynku mogliśmy 
też doglądnąć pokaźną kolekcję 
zabytkowych ozdób gwiazdkowych 
z lat 1830-1930. W okresie adwentu 
odbywają się tu nastrojowe jarmarki 
bożonarodzeniowe, szczególnie te 
na Starym Mieście, na promenadzie 
czy w Zamku Lamberg. Miastu Steyr 
i Christkindl dajemy zdecydowaną 
okejkę i polecamy na dłuższy pobyt 
w tym uroczym miejscu. 

Środa zapowiada się jeszcze 
bardziej ciekawie. Wyjeżdżamy 
z Pettenbach już przed 8.00. Nasz 
pierwszy cel to Oberndorf. Jesteśmy 
ponownie na tropie Stille Nacht. 
Kolędę tę zaśpiewali przed dwustu 
laty młody wikariusz, Joseph Mohr 
i pochodzący z Austrii Górnej nauczy-
ciel, Franz Xaver Gruber. Miało to 
miejsce w  kościele św. Mikołaja 

w  Oberndorfie pod Salzburgiem. 
Słowa kolędy wyszły spod pióra 
Mohra. Melodię skomponował na 
jego prośbę Franz Xaver Gruber. 
Zaledwie kilka lat później pieśń wyru-
szyła, wraz z pochodzącą z tyrolskiego 
Zillertaleru rodziną pieśniarzy ludo-
wych, w podróż po Austrii, Europie 
i świecie. Obecnie znana jest na całym 
globie i śpiewana w ponad 300 języ-
kach i  dialektach. Nie mogło nas 
tu nie być! Dojeżdżamy do podsal-
zburskiego miasteczka Oberndorf, 
w którym znajduje się Stille – Nacht – 
Kapelle – Kaplica Cichej nocy, wznie-
siona w miejscu kościoła św. Mikołaja, 
w którym po raz pierwszy zaśpiewano 
kolędę w nocy z 24 na 25 grudnia 1818 
roku. Okna kaplicy zdobią witraże 
z wizerunkami Józefa Mohra i Fran-
ciszka Grubera. Łatwo ich poznać, 
bo Mohr trzyma w rękach gęsie pióro 
i papier, Gruber zaś gitarę i partyturę. 
Na drzwiach widnieje napis: „Pokój 
ludziom dobrej woli”. Natomiast 
w miejscu, gdzie była plebania działa 
dziś muzeum historii słynnej pieśni. 
W jego bogatych zbiorach znajduje 
się m.in. list z Berlina do Salzburga 
z 1854 roku, z pytaniem o autorstwo 
kolędy. Jakże wspaniale być w tym 
miejscu. Wraz z  przewodnikiem 
zwiedzamy Stille – Nacht – Museum, 
kupujemy pamiątki, które przypo-
minać nam będą o tym wyjątkowym 
wydarzeniu sprzed 200 lat. Kiedy 
weszliśmy do maleńkiej kaplicy, którą 
wypełniliśmy po brzegi, poczuliśmy 
wzruszenie. Dokładnie wiedzieliśmy, 
co to za miejsce. Nie przyjechaliśmy 
nieprzygotowani. Każdy uczestnik 
mojej grupy dokładnie wiedział, 
dokąd jedzie, dlaczego to miejsce 
jest ważne i jaka jest z nim związana 
historia. Wśród uczniów byli również 
uczestnicy konkursu, który odbył się 
w naszej szkole „W poszukiwaniu 
Cichej nocy”. Tu też kupiłam nagrody 
dla 5 laureatów we wspomnianym 
konkursie. Historia więc powstania 
najpiękniejszej kolędy świata nie była 
nam obca. A kiedy znaleźliśmy się 
w Kaplicy Cichej Nocy w końcu przy-
szedł czas na odśpiewanie Cichej nocy 
po niemiecku oraz po polsku. Było 
pięknie i wzruszająco. Salzburg, do 
którego się później udaliśmy, również 

znajduje się na Szlaku Cichej Nocy. 
To ukochane przeze mnie miasto 
jest wspaniałe o każdej porze roku. 
Kolorowe kamienice Starego Miasta 
mienią się z oddali, przekraczamy 
most kłódkowy na rzece Salzach 
i docieramy na Getreidegasse, przed 
dom, w którym urodził się Mozart, 
a  na Placu Katedralnym u  stóp 
Twierdzy Salzburg odbywa się 
bajkowy Christkindlmarkt. Zaglą-
damy do Katedry św. Ruprechta, 
do Cafe Fürst, by zakupić ręcznie 
robione kuleczki Mozarta. I tu muszę 
stwierdzić, że co wizyta to kuleczki 
drożeją. W tym roku za jedną nale-
żało zapłacić 1,40 Euro! Atmosfera 
jest wspaniała, lekki mrozik, wokół 
wspaniałe stoiska, oferujące wszystko, 
czego sobie dusza zapragnie, a nawet 
jeszcze więcej. Próbujemy pieczonych 
kiełbasek i aromatycznego, rozgrze-
wającego Kinderpunsch w ślicznych 
kubkach, które przywiezione do 
domu stanowią piękną pamiątkę. 
Wracając do autokaru, zahaczamy 
jeszcze o wyjątkowe miejsca w mieście 
Mozarta, które działają na turystów 
jak magnes… Popołudniem docie-
ramy nad Wolfgangsee, jednego 
z najpopularniejszych jezior w Salz-
kammergut. Nad brzegiem jeziora 
Wolfgangsee leżą trzy malownicze 
miasteczka – St. Gilgen, St. Wolfgang 
i Strobl, które jednoczą się w szcze-
gólny sposób w  okresie adwentu. 
W każdym z nich odbywa się piękny 
jarmark adwentowy, a  można je 
odwiedzać, płynąc statkiem od 
miasteczka do miasteczka. Taflę 
jeziora tonącą w grudniowym mroku 
rozświetla latarnia pokoju, ustawiona 
pośrodku jeziora. Jest pochmurno 
i za chwilę zacznie robić się szarówka, 
kiedy docieramy do urokliwej miej-
scowości St. Gilgen, gdzie urodziła 
się matka Mozarta. Miasteczko 
malutkie, śliczne i wszędzie można 
zobaczyć charakterystyczne czer-
wone lampiony, a my robimy sobie 
zdjęcie przy 11-metrowym lampionie. 
Świątecznych kramów strzegą piękne 
barokowe figury. To zasługa tutejszej 
artystki pani Raja Schwahn-Rech-
mann, która ozdobiła przednie fasady 
kramów malunkami przedstawiają-
cymi sceny z adwentu. Te trójwymia-

rowe, plastycznie malowane figury 
(ludzi, aniołów i zwierząt) w rado-
snych kolorach są inspiracją artystki 
barokowymi malowidłami na ścia-
nach i sufitach. W ten sposób powstała 
wystawa sztuki na świeżym powie-
trzu, którą na pewno warto zobaczyć. 
W miasteczku prawie nie ma żywego 
ducha… czyżby wszyscy znajdowali 
się w miasteczku obok? Wsiadamy na 
pokład statku, żeby odbyć adwentowy 
rejs do miejscowości St. Wolfgang. 
Krajobraz jest magiczny… grudniowe 
popołudnie, ciemna tafla jeziora prze-
cinana statkiem, dookoła ośnieżone 
góry i urocze domki nad brzegiem 
jeziora, pięknie oświetlone. W naszym 
rejsie jest jeszcze jeden cel – zobaczyć 
symbol adwentu w St. Wolfgang – 
12-metrową latarnię pokoju pływającą 
po jeziorze. Rejs trwa ok. 30 minut 
i  w  końcu naszym oczom jawi 
się cudowny obrazek… pojawia-
jące się miasteczko St. Wolfgang, 
kościółek i  Friedenslicht Laterne. 
Jesteśmy zachwyceni. Wysiadamy 
w St. Wolfgang i widzimy idylliczny 
obrazek, trochę jak z innego świata. 
I tu w końcu widać życie. Atmosfera 
otaczająca ten jarmark świąteczny 
jest niepowtarzalna. Nad brzegiem 
jeziora Wolfgangsee zapachy są 
intensywniejsze, oświetlenie pięk-
niejsze i  tradycję odczuwa się tu 
o wiele mocniej. Nie ma tu miejsca 
na pośpiech, stres i przedbożona-
rodzeniową gonitwę. Trafiliśmy też 

na jedyny dzień w adwencie, kiedy 
to prawie w cale nie używa się elek-
tryczności do oświetlenia miasteczka, 
tylko świec i ognisk. Z całą pewno-
ścią mogę powiedzieć, że jest to jedna 
z  najpiękniejszych miejscowości, 
jaką widziałam w  porze adwentu! 
Rozmowy przy żarzących się piecach, 
przy grzanym winie z widokiem na 
pływającą latarnię... tu naprawdę 
można się zresetować, odłożyć 
na chwilę ten szalony świat i szarą 
codzienność, w której często żyjemy, 
bo takie jest po prostu życie. Opusz-
czamy tę miejscowość wieczorem, 
też bez pośpiechu i biegu i z takim 
właśnie bajkowym obrazkiem zasy-
piamy. A następnego dnia wyjeżdżamy 
już do Polski. Żegnamy się jeszcze 
w szkole z uczniami i nauczycielami, 
dyrektorem, burmistrzem Pettenbach 
i jego zastępcą, dziękując za wspaniałą 
gościnę. W drodze powrotnej podjeż-
dżamy jeszcze do Wiednia i zwie-
dzamy wnętrze Schönbrunnu, ogrody 
w zimowej scenerii i uczestniczymy 
w  jarmarku bożonarodzeniowym 
przed pałacem. Cesarski Wiedeń robi 
zawsze wrażenie i tutaj czuje się tę 
wyjątkowość! Cali i zdrowi z głowami 
pełnymi cudownych obrazków wróci-
liśmy do domu. Teraz czekamy na 
rewizytę. 

Serdecznie dziękujemy Urzędowi 
Miejskiemu w Tuchowie za finansowe 
wsparcie naszego wyjazdu. 

Tuchowianin w Panamie na 
Światowych Dniach Młodzieży

Tuchowianin Dawid 
Sobarnia uczestniczył 
w Światowych 

Dniach Młodzieży 
w Panamie. Dawid jest 
finalistą konkursu „Rejs 
Niepodległości”. Płynął 

już Darem Młodzieży, pod 
koniec stycznia 2019 r. wraz 
z innymi rejsowiczami był 
w Panamie na Światowych 
Dniach Młodzieży.

– Robimy tutaj furorę, wszyscy 
sobie robią z nami zdjęcia. Gdy widzą 
gringo, to od razu nas zaczepiają, 
a dzieci patrzą na nas tak, jak byśmy 
byli kosmitami. Przy każdej możliwej 
okazji tańczymy i śpiewamy. Panam-
czykom szczególnie przypadła do 
gustu Belgijka, tańczymy ten taniec 
w  ogromnych grupach liczących 
kilkadziesiąt ludzi. Zadziwia nas 
płynne poczucie czasu Panamczyków. 
Tutaj przyjść na umówioną godzinę 
wydaje się być niekulturalne. Nasza 
dieta składa się głównie z owoców. 
Bardzo popularne są platany, czyli 
banany przypominające konsystencją 
i  smakiem ziemniaki, więc niektó-
rych może zdziwić zupa z bananów. 
Pomarańcze, kokosy i zwykłe banany 
zrywamy prosto z drzewa, bądź też 
z palmy – relacjonuje Dawid.

Na łamach Gościa Niedzielnego 
Dawid publikuje relacje z  pobytu 
w Panamie:

https://tarnow.gosc.pl/doc/5285692.
Panama-oczami-Dawida
https://tarnow.gosc.pl/doc/5289275.
Panama-oczami-Dawida-cz-2
https://tarnow.gosc.pl/doc/5291969.
Panama-oczami-Dawida-cz-3

Źródło: tuchow.pl

Kiermasz świąteczny 
Jak zwykle, co roku 

w dniach 18 i 19 grudnia 
2018 r., w Szkole 

Podstawowej w Tuchowie 
na trzecim piętrze, został 
zorganizowany kiermasz 
bożonarodzeniowy. 

Okres świąt Bożego Narodzenia 
jest doskonałym momentem, by 
udowodnić wszystkim, że są na 
świecie ludzie, którym los innych nie 
jest obojętny i chcą podzielić się tym, 
co mają z potrzebującymi. 

Chcemy uczyć dzieci i młodzież 
jak bardzo ważna jest pomoc bliźnim 
nawet wtedy, gdy sami posiadamy 
niewiele. Pragniemy pokazać im, że 
dobroć okazana innym powraca do 
nas w dwójnasób. 

Do pracy wzięli się wszyscy: 
rodzice, dzieci i nauczyciele. Zain-
teresowanie i zaangażowanie było 
ogromne. Stoły uginały się od 
różnego rodzaju artykułów prze-
znaczonych do sprzedaży. Były tam 
m. in.: własnoręcznie wykonane 
kartki świąteczne, różnego rodzaju 
ozdoby choinkowe, stroiki, świece 
wigilijne i pięknie wykonane choinki. 
W  klimat świąt wprowadzały 
zapachy pierników pyszniących się 
na stołach. Wszystko cieszyło się 
ogromną popularnością i „rozeszło” 
w rekordowym tempie. Ze sprzedaży 

uzyskano kwotę 4638,10 zł. Dochód 
został przekazany na rzecz Stowarzy-
szenia Rodziców i Przyjaciół Osób 
Niepełnosprawnych „Nadzieja”.

Z  całego serca dziękujemy 
rodzicom, nauczycielom i uczniom, 
którzy swoją pracą, zaangażowa-
niem włączyli się w akcję. Dzięki ich 
wrażliwym sercom, hojności, empatii 
i poświęconemu czasowi można było 
tak wiele zdziałać. 

Dziękujemy wszystkim razem 
i każdemu z osobna.

Organizatorzy
Marta Chruściel Zoń

Ewa Kawa
Renata Przęczek
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W dniach 20 i 26 
stycznia 2019 roku 
w Domu Kultury 

odbył się tradycyjny 
Charytatywny Koncert dla 
„Nadziei”. Dyrektor Domu 
Kultury Janusz Kowalski 
powitał Orkiestrę Dętą OSP 
z Żurowej i jej dyrygenta 
Michała Króla, burmi-
strza Tuchowa Magdalenę 
Marszałek, wiceburmistrza 
Wiktora Chrzanowskiego, 
radnych, przedstawicieli 
stowarzyszenia „Nadzieja” 
oraz licznie przybyłą 
publiczność. 

Na scenie pojawili się artyści: 
muzycy, soliści, konferansjerzy, 
którzy słowem, muzyką, śpiewem 
kolęd i  pastorałek, nastrojowych 
kompozycji, wnosili wiele dobra 
i  radości. Mistrzowsko wykonane 
partie wokalne skłaniały do głębokich 
przeżyć, udzielających się odbiorcom 
koncertu. Atmosfera tego niedziel-
nego, zimowego wieczoru była 
niezwykle ciepła, emanująca miłością 
i wielką nadzieją. Podczas koncertu 
prowadzona była aukcja podaro-
wanych przedmiotów. Darczyńcy 
włączali się chętnie w dzieło pomocy 
na rzecz budowy ośrodka opiekuńczo-
-mieszkalnego dla podopiecznych 
stowarzyszenia „Nadzieja”. Reprezen-
tanci stowarzyszenia skierowali słowa 
wdzięczności za jedność ze stowa-
rzyszeniem, za duchową ucztę, dzie-
lenie się swymi talentami, poświęcony 
czas i uczynione dobro tym, którzy tej 
pomocy potrzebują. Wszyscy uczest-
nicy koncertu w symbolicznym geście 
pokoju łączyli się we wspólnej radości 
i nadziei. 

Drugi dzień koncertu miał miejsce 
w sobotni wieczór. Dyrektor Domu 
Kultury powitał przybyłego przewod-
niczącego Rady Miejskiej w Tuchowie 
Stanisława Obrzuta, reprezentantów 
Stowarzyszenia „Nadzieja”, kleryków 
WSD Redemptorystów, przybyłych 
mieszkańców Tuchowa i  okolic. 
Występy  rozpoczął Sanktuaryjny 
Chór Mieszany pod dyrekcją Jana 
Gładysza. Chór ten przed 28-laty 
zapoczątkował tradycyjne koncerty 
odbywające się w  Domu Kultury. 
Wybrzmiały piękne kolędy i pasto-
rałki. Następnie z  repertuarem 
kolęd wystąpił Chór Męski z Parafii  
św. Jakuba St. Ap. pod dyrekcją Józefa 
Rąpały. Na scenie pojawiła się też 
liczna grupa reprezentująca Stowa-
rzyszenie „Aktywni Lubaszowianie” 
z inscenizacją tradycyjnych jasełek. 
Widzowie mieli okazję, by przenieść 
się w  czasie do Betlejem, powitać 
nowonarodzone Dziecię wraz z anio-
łami, pasterzami, Trzema Królami, 
małym pastuszkiem utalentowanym 
muzycznie, owieczkami poruszają-
cymi się wdzięcznie na hali. Była scena 
z Maryją i  Józefem, którzy szukali 
miejsca w  gospodzie, także scena 
z Herodem i kuszącymi diabłami, 
ze Śmiercią, z Żydem i młynarzem. 
Aktorzy w barwnych strojach wesoło 
grali i śpiewali narodzonemu Dzie-
ciątku. Zespół  „Pokolenia” z Ewą 
Stanisławczyk zakończył koncert rado-
snym śpiewem kolęd przy akompania-
mencie różnorodnych instrumentów 
muzycznych. W  zespole wystąpili 
także dwaj mali soliści, włączając 
w  kolędowanie całą widownię. 
Między występami, podobnie jak 
w pierwszym dniu koncertu, prowa-
dzona była licytacja podarowanych 
przedmiotów. Uczestnicy koncertu 
znów okazali wiele serca osobom 
niepełnosprawnym. Przedstawiciele 
stowarzyszenia „Nadzieja”, wzruszeni 
dobroczynnym gestem wszystkich 

Charytatywny Koncert dla „Nadziei” 2019
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Bal noworoczny 
w Szkole Podstawowej 
w Siedliskach

12 stycznia 2019 r.  
Stowarzyszenie 
„Nadzieja” 

z Tuchowa przybyło na 
zaproszenie dyrekcji do 
Szkoły Podstawowej  
im. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Siedli-
skach. Spotkanie rozpo-
częło się mszą św. 
w intencji stowarzyszenia 
i darczyńców sprawowaną 
przez proboszcza Parafii 
Chrystusa Króla w Siedli-
skach. Ksiądz Proboszcz 
skierował do uczestników 
homilię, w której podkreślał, 
jak wielką miłością darzy 
nas Bóg, przyjmując postać 
Dzieciątka, które przy-

chodzi niosąc pokój, miłość 
i nadzieję; które przy-
chodzi także przez oddane 
serca wielu osób, do tych, 
którzy potrzebują pomocy. 
Liturgię ubogacali wokalno-
-muzycznie uczniowie 
i absolwenci szkoły.

Na miłe tradycyjne już spotkanie 
przybyli goście reprezentujący 
władze samorządowe i  kościelne. 
Dla osób niepełnosprawnych i  ich 
rodziców przygotowano smaczny 
poczęstunek. Podopieczni stowarzy-
szenia „Nadzieja” wesoło bawili się 
tańcząc z paniami w regionalnych 
strojach krakowskich ze Stowarzy-
szenia Społeczności Lokalnej „Moje 
Siedlisko”, nauczycielami i uczniami 

szkoły, klerykami WSD Redempto-
rystów z Tuchowa i rodzicami. Rado-
ścią dla osób niepełnosprawnych było 
przybycie jeszcze raz św. Mikołaja 
z prezentami.

W radosne spotkanie włączyło się 
szerokie grono Darczyńców, któremu 
składamy serdeczne podziękowanie 
na ręce pani dyrektor Lucyny Jamki. 

Z okazji Nowego Roku życzymy 
Organizatorom i Darczyńcom wszel-
kiej pomyślności w  życiu zawo-
dowym, rodzinnym i społecznym. 
Uczniom życzymy dalszych osiągnięć 
w nauce. Jesteśmy wdzięczni za każdy 
gest dobroci.

W imieniu Stowarzyszenia 
„Nadzieja”

prezes Marian Gut

PODZIĘKOWANIE

Podziękowanie

Stowarzyszenie „Nadzieja” 
składa serdeczne podziękowanie 
Darczyńcom Świątecznych Kierma-
szów Dobroczynnych organizowa-
nych w szkołach na rzecz budowy 
Ośrodka Opiekuńczo-Mieszkalnego 
im. Dzieciątka Jezus dla podopiecz-
nych stowarzyszenia. 

Mamy nadzieję w  Stowarzy-
szeniu „Nadzieja”, że dzięki otwar-
temu Sercu Darczyńców, dzięki 
dotacjom z źródeł państwowych, 
ten ważny cel będzie w Tuchowie 
mógł być zrealizowany.

Z akcji charytatywnych orga-
nizowanych w szkołach otrzyma-
liśmy 11 265,22 zł.

Organizatorami były szkoły: 
•	 Szkoła  Podstawowa  

im. St. Staszica w Tuchowie,
•	 Szkoła  Podstawowa  

im. Ks. J. Popiełuszki 
w Łowczowie,

•	 Publiczna Szkoła Podsta-
wowa im. Ks. Prałata  
W. Gibały w Piotrkowicach,

•	 Szkoła  Podstawowa  
im. Prof. Jana Sajdaka  
w Burzynie.

Jesteśmy wdzięczni za okazaną 
pomoc, poświęcony czas i talenty. 

Dziękujemy Darczyńcom: 
dyrektorom szkół, nauczycielom, 
księżom proboszczom Tuchowa 
i okolic, uczniom i ich rodzicom, 
grupie dorosłych wolontariuszy 
i  wszystkim osobom zaangażo-
wanym w to dzieło pomocy.

Z  okazji Nowego Roku 2019 
życzymy wszystkim Darczyńcom 
wszelkiej pomyślności.

Zarząd Stowarzyszenia 
„Nadzieja”

darczyńców z dwóch odsłon koncertu, 
dziękowali za okazane dobro.

Tegoroczny Charytatywny Koncert 
dla „Nadziei” dobiegł końca, ale 
zapoczątkował nowe możliwości 
pomocy, które są jeszcze w tym roku 
przed nami. Dlatego, dziękując za 
wszelkie inicjatywy, za zrozumienie 
problemów stowarzyszenia niosą-
cego pomoc niepełnosprawnym, 
zwracamy się do Państwa z prośbą 
o dalsze wspieranie dzieła budowy 
Ośrodka Opiekuńczo-Mieszkalnego  
im. Dzieciątka Jezus dla podopiecz-
nych stowarzyszenia. Organizowane 
akcje dobroczynne dają wiele opty-
mizmu oraz pozytywnej energii do 
działania, uczą zaufania i nadziei. 
Radością jest fakt, że wciąż 
powiększa się krąg pomocy. 
Cenne jest to szczególnie 
w dzisiejszym czasie, gdzie 
tak bardzo jesteśmy zabie-
gani. Ktoś w pewnym arty-
kule czynił refleksję, zastana-
wiając się nad tym: „Czy czas 
jest przyjacielem obecnie żyjącego 
człowieka?”. Autor nie wyrażał się 
w tym przypadku pozytywnie: no, 
bo człowiek dzisiaj ciągle jest w biegu, 
wykonuje naraz kilka czynności. Zała-
twia wiele spraw i na nic nie ma czasu. 
Jednak na podstawie takich spotkań, 
akcji dobroczynnych możemy 
powiedzieć z radością, że potrafimy 
zatrzymać się, by zobaczyć obok 
siebie drugiego – dziecko, starszego, 
słabego, niepełnosprawnego. Czym 

byłoby nasze życie, gdybyśmy tego nie 
dostrzegali? Czas darowany drugiemu 
człowiekowi daje radość, satysfakcję 
obdarowanemu i darczyńcy. 

Niech Dzieciątko Jezus błogosławi 
Państwu w rozpoczętym nowym roku, 
niech obdarza uśmiechem i blisko-
ścią, uzdrawia z wszelkich dolegli-
wości fizycznych i duchowych. Niech 
sprawia, że czas, w którym żyjemy 
będzie przyjazny i pełen nadziei.

Z  Charytatywnego Koncertu 
dla „Nadziei” wsparliście Państwo 
budowę ośrodka kwotą 3.852 złotych.  
Dziękujemy!

W imieniu 
Stowarzyszenia Rodziców 

i Przyjaciół Osób 
Niepełnosprawnych 

„Nadzieja” 
sekretarz Grażyna Gut

Dla osób chętnych 
pomóc w budowie 

ośrodka podajemy konto 
inwestycyjne:

BS w Bieczu 
Nr 66 8627 0001 2023 9004 0849 0001

lub 
PKO BP 1/O Tuchów

Nr 56 1020 4955 0000 7102 0055 5235  
z dopiskiem: na budowę ośrodka
Dziękując za wpłaty 1% w latach 

poprzednich prosimy nadal o wpłaty  
1 % podatku za 2018 rok. 

KRS 0000028735

W niedzielę  
20 stycznia 2019 r. 
na zakończenie 

charytatywnego koncertu 
dla „Nadziei” burmistrz 
Tuchowa Magdalena 
Marszałek oraz zastępca 
burmistrza Wiktor Chrza-
nowski skierowali słowa 
podziękowania do Pana 
Stanisława Podrazy 
z Szynwałdu. W tym 
dniu Pan Stanisław ze 
swoją kamerą obecny był 
w Tuchowie, by uwiecznić 
piękny charytatywny 
koncert dla „Nadziei” 
w wykonaniu Orkiestry 
Dętej OSP z Żurowej.  

Pan Stanisław jest autorem 
wielu nagrań filmowych doku-
mentujących ważne dla Tuchowa 
wydarzenia kulturalne, koncerty 
i imprezy, a tym samym promują-
cych nasze miasto. 

Czyni to bezinteresownie i z wielką 
radością, bo jak mówi: Tuchów jakoś 
od dziecka był i jest mu bliski. 

Szanowny Panie Stanisławie, 
dziękujemy za poświęcony czas 
i udostępnione nagrania filmowe, 
za publikowanie ich na stronach 
internetowych, a  dzięki temu 
promocję Tuchowa.

Mamy nadzieję, że to nie koniec 
Pana działalności. 

Życzymy zdrowia, szczęścia 
i wszelkiej pomyślności w Nowym 
Roku.
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Jasełka i kolędowanie w Zabłędzy KRZYSZTOFJASIŃSKI

Tradycję jasełek, czyli 
widowisk wyobraża-
jących scenę naro-

dzin Jezusa Chrystusa 
w Betlejem, zapoczątkował 
św. Franciszek z Asyżu, orga-
nizując po raz pierwszy takie 
przedstawienie w 1223 r.  
w Greccio we Włoszech. 
W Polsce pierwszy raz 
jasełka zorganizowano na 
dworze św. Kingi, żony Bole-
sława Wstydliwego, pod 
koniec XIII wieku. Tradycja 
polska nakazuje, aby okres 
przedstawiania jasełek 
rozpoczynał się z drugim 
dniem świąt Bożego Naro-
dzenia – na św. Szczepana.

Od XV wieku na ziemiach polskich 
przyjęła się tradycja śpiewania kolęd 
i  pastorałek. Kolędowanie jest jak 
wspólna modlitwa, uwielbienie Boga, 
a zarazem to piękna tradycja. Wspólne 
śpiewanie kolęd czy pastorałek łączy 
pokolenia. Warto pielęgnować ten 

piękny polski zwyczaj i przekazywać 
go dzieciom.

Dzieci ze Szkoły Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Zabłędzy przygotowały 
jasełka bożonarodzeniowe. Wysta-

wiły je 10 stycznia 2019 r. w nowej 
szkolnej sali gimnastycznej. Dzieci 
pod kierunkiem nauczycieli wiernie 
i prawdziwie odtworzyły sceny naro-
dzenia Jezusa. Przedstawienie bardzo 

się wszystkim podobało, wprowadziło 
radosną i  świąteczną atmosferę. 
Następnie odbyło się wspólne śpie-
wanie kolęd przy akompaniamencie 
akordeonu, w które włączyli się licznie 

przybyli rodzice i dziadkowie oraz 
mieszkańcy Karwodrzy i Zabłędzy. 
Na zakończenie kolędowania dzieci 
zostały nagrodzone słodyczami, było 
też ciasto dla wszystkich.
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Jasełka w Piotrkowicach
BEATACZuBA 

Od wielu już lat 
w okresie bożonaro-
dzeniowym uczniowie 

szkoły w Piotrkowicach 
pod kierunkiem nauczycieli 
przygotowują i wystawiają 
jasełka. 

Występ ma miejsce nie tylko 
w  szkole, ale i  w  piotrkowickim 
kościele. Tak było również 23 grudnia 
2018 r., w przeddzień wigilii Bożego 
Narodzenia, po sumie o godz. 10.30  
dzieci z  klasy 4 pod kierunkiem  
p. Magdaleny Hajduk pokazały 
piękne przedstawienie pełne kolęd 
i pastorałek. Kolorowe stroje i barwna 
dekoracja dodały blasku widowisku. 
Młodzi artyści zostali nagrodzeni 
gromkimi brawami. Ten piękny 
zwyczaj przedstawiania historii  
narodzin Jezusa wprowadza nas 
w  atmosferę świąt i  pozwala na 
moment zadumy w tym pędzącym 
świecie.

Dzień Seniora
BEATACZuBA 

„Kochamy Was!” – taki 
napis można było 
zobaczyć na deko-

racji zdobiącej salę w czasie 
Dnia Babci i Dziadka zorga-
nizowanego w szkole 
w Piotrkowicach. 

12 stycznia 2019 r., mimo mroźnej 
i śnieżnej pogody, nasza szkoła zapeł-
niła się seniorami, którzy przyszli 
zaproszeni przez swoje wnuki. Dzieci 
przygotowały program artystyczny 
i drobne upominki. Goście przy kawie 
i pysznym cieście mogli się spotkać, 
porozmawiać i pośpiewać. Do zoba-
czenia za rok!



Już po raz szósty Koło 
Gospodyń Wiejskich 
w Siedliskach 

zorganizowało obchody Dnia 
Seniora dla mieszkańców 
Siedlisk. 

W  uroczystości wzięło udział 
ponad 80 osób. Gośćmi honorowymi 
byli: ks. prałat Stanisław Augustyn, 
ks. proboszcz Jan Wieciech oraz nasz 
rodak o. Stanisław Gruszka, wice-
dyrektor szkoły Agnieszka Ciepie-
lowska i radni naszej wsi. W części 
artystycznej wystąpiły w różnorod-
nych strojach dzieci z grupy teatralnej 
działającej przy KGW pod przewod-
nictwem Małgorzaty Wojtanowskiej. 
Grupa przygotowała występ pt. ,,Po 
kolędzie”, nawiązujący do trady-
cyjnego kolędowania po domach 
w dawnych czasach. We wspólne kolę-
dowanie podczas występu włączyli 
się wszyscy uczestnicy. Na zakoń-
czenie grupa teatralna przedstawiła 
także skecz związany z Dniem Babci 
i Dziadka. Młodzi aktorzy to: Marcin 
Augustyn, Dawid, Wiktoria i Oliwia 
Kita, Sergiusz Mikuta, Ania Kawa, 

Oliwia Bieleńska, Weronika Urbanek, 
Karol Czopek, Ania Sarad, Adrian 
Sowa. Po ich występie wkroczyła na 
salę kapela ludowa z Ołpin, w której 
gra nasz krajan Henryk Łątka, i to 
dzięki niemu mogliśmy gościć całą 
kapelę. Pięknie zagrali i zaśpiewali 
kolędy, a później piosenki ludowe. 
W przerwie panie z KGW podały 
ciepły poczęstunek, kawę, herbatę 
i  ciasto, po czym znów śpiewano. 

Były też występy solowe uczestników 
imprezy, której towarzyszyła miła 
i wesoła atmosfera. Na zakończenie 
dzieci obdarowały każdego uczestnika 
pięknym serduszkiem, a przewod-
nicząca podziękowała wszystkim za 
przybycie, zapraszając na kolejne takie 
spotkanie w przyszłym roku.

Przewodnicząca KGW
Małgorzata Wojtanowska
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Matematyka na zimowoMAGDALENAHAJDuK

Matematyka nie 
musi być nudnym 
przedmiotem, który 

tylko polega na siedzeniu 
w ławkach i rozwiązywaniu 
zadań. 

Uczniowie klasy 8 SP w Piotrkowi-
cach przekonali się o tym w zimowy 
czwartek. Wyszliśmy na boisko szkolne, 
aby ulepić ze śniegu figury przestrzenne. 
Dzieci podzielone na dwie grupy chętnie 
zabrały się do pracy i każda z grup 
ulepiła po jednym prostopadłościanie 
i ostrosłupie. W ten sposób wszyscy 
przypomnieli sobie jak wyglądają figury 
przestrzenne oraz jakie mają własności. 
Kto ulepił największą bryłę? Chcąc się 
tego dowiedzieć chłopcy i dziewczęta 
zmierzyli swoje bryły, aby obliczyć ich 
objętości – czyli ile śniegu potrzebo-
waliśmy na ulepienie naszych „mate-
matycznych bałwanów”.

Piotrkowice na drugim miejscu 
w powiecie tarnowskim !

ŁUKASZBARTKOWSKI

11 stycznia 2019 roku 
w Nowej Jastrząbce 
odbyły się finały 

powiatowe dla szkół podsta-
wowych w Piłce Koszykowej 
dziewcząt. 

W  finale powiatowym wzięły 
udział 4 najlepsze zespoły wyło-
nione z ponad 120 szkół podsta-
wowych z powiatu tarnowskiego. 
Rywalizacja od połowy listopada 
toczyła się etapami: gmina, półfinał 
powiatowy, finały powiatowe. Do 
wielkiego finału powiatowego 
doszły dziewczęta z  Piotrkowic, 
pokonując kolejno gminę Tuchów, 
południową część powiatu tarnow-
skiego. W pierwszym meczu dziew-
częta trafiły na szkołę z Niedomic 
(coroczną finalistkę, specjalizują się 
w zajęciach w piłce koszykowej). 
Po bardzo równym i  zaciętym 
boju w  końcówce meczu osią-
gnęły 5-cio punktową przewagę 
i odniosły zwycięstwo, sprawiając 
już na samym starcie sporą niespo-
dziankę. W drugim swoim meczu 
pokonały szkołę z Jastrzębi. Mimo że 
uczennice z Jastrzębi znacznie prze-
wyższały warunkami fizycznymi  
uczennice z Piotrkowic, te ani przez 
moment nie pozwoliły im myśleć 
o wygranej i odniosły swoje drugie 
zwycięstwo w turnieju. Przy takim 
układzie ostatni mecz w turnieju – 
Piotrkowic z gospodarzem Nową 

Jastrząbką – decydował, kto zostanie 
mistrzem powiatu tarnowskiego. 
Dziewczęta nie miały przerwy 
po rozegraniu swojego meczu 
z  Jastrzębią, musiały rozgrywać 
już mecz finałowy (w wyniku loso-
wania). Było to bardzo widoczne, 
brakowało już tej zadziorności 
i charakteru do jakiego dziewczęta 
zdążyły wszystkich przyzwyczaić, 

widoczne było duże zmęczenie 
i niestety uległy w meczu finałowym 
z najlepszą w tej chwili drużyną w tej 
dyscyplinie w  Tarnowie i  liczącą 
się w  województwie małopol-
skim, zespołem ze szkoły w Nowej 
Jastrząbce. Nie umniejsza to bardzo 
dużego sukcesu, jaki odniosły 
uczennice ze Szkoły Podstawowej 
w Piotrkowicach. Udowodniły, że 

niemożliwe nie istnieje i pokazały, 
jak duże posiadają predyspozycje 
do uprawiania sportu.

Mecze finałowe:
Piotrkowice – Niedomice 21 : 16
Piotrkowice – Jastrzębia 12 : 6
Piotrkowice – Nowa Jastrząbka 7 : 27

Końcowa kolejność
1. Nowa Jastrząbka (Gmina Lisia Góra)
2. Piotrkowice (Gmina Tuchów)

3. Niedomice (Gmina Żabno)
4. Jastrzębia (Gmina Ciężkowice)

Skład :
Gabriela Michałek, Potok Nina, 

Potok Natasza, Prokop Justyna, 
Więcek Gabriela, Kulig Oliwia, 
Chochołowicz Nadia, Prokop 
Martyna, Cichy Natalia, Orczyk 
Oliwia, Orczyk Natalia.

Dzień Seniora w Siedliskach



6 stycznia 2019 r.  
o godz. 16.00 w Domu 
Strażaka w Karwodrzy 

odbyło się kolejne wspólne 
kolędowanie. W zaproszeniu 
na to świąteczne spotkanie 
zawarte były słowa kolęd:  
Więc go dziś ucieszymy. 
…i się nie martwcie, że nic 
nie macie, fujarki weźcie 
i mu zagracie.

I zagraliśmy. Zabrzmiały wszystkie 
najpiękniejsze polskie kolędy i pasto-
rałki. Podczas śpiewania kolęd na 
akordeonie przygrywał p. Stanisław. 
Przybyło bardzo dużo „kolędników”, 
nie tylko z Karwodrzy. Swoją obecno-
ścią zaszczycił nas również o. Paweł 
– katecheta z tutejszej szkoły. Podczas 
krótkiej przerwy zostały wręczone 
upominki dzieciom, które wzięły 
udział w konkursie na „Najpiękniej 
ubraną choinkę”. Konkurs zorgani-
zował i nagrody wręczył p. Łukasz 
Włodarz przedstawiciel Stowarzy-
szenia Miłośników Karwodrzy. Po 
przerwie wróciliśmy do kolędowania. 
Dało się zauważyć radość i  wciąż 
trwający świąteczny nastrój, który 
połączył rozśpiewanych kolędników. 
Taką właśnie moc mają polskie kolędy 
i  pastorałki, które przekazywane 
i śpiewane są przez kolejne pokolenia. 
Kolędy są śpiewane od zawsze, nie 
tylko w kościele, można śmiało powie-
dzieć zawsze i wszędzie w czasie wojen, 
w okopach, w obozach, samotnie na 
morzu czy w górach, zdarza się, że 
i samotnie w domu. Przede wszystkim 
jednak w gronie rodziny i znajomych 
podczas wspólnego kolędowania, tak 
jak to miało miejsce w to zimowe 
popołudnie. Świąteczna atmosfera 
zagościła w sercach wszystkich zebra-
nych, a największa radość emanowała 
z twarzyczek najmłodszych dzieci, 
które śpiewały głośno i całym sercem. 
W okresie świątecznym wielu małych 
kolędników odwiedziło też nasze 

domy – śpiewali kolędy i  składali 
życzenia noworoczne. Jest to również 
piękna tradycja, która towarzyszy nam 
od pokoleń. W każdej z wyśpiewa-
nych kolęd zawarta jest radość z przyj-
ścia na świat MAŁEJ DZIECINY…

- Dzisiaj w Betlejem wesoła nowina…
- …Czym prędzej się wybierajcie do 

Betlejem pospieszajcie…
- …Chrystus Chrystus się nam naro-

dził…
- …Stajenka licha…
- …Lulajże, Jezuniu, lulajże, lulaj…
- …Nie było miejsca dla Ciebie 

w niejednej człowieczej duszy…
Więc …Kłaniajcie się Królowie 

pasterze grajcie mu…
Niech ta maleńka miłość, 

a zarazem jakże WIELKA popłynie 
z  nami na kolejne dni dopiero co 
rozpoczętego roku. Zabierzmy też 
w Nowy Rok zdrowie, radość i trochę 
pokory. Życzymy sobie „Byśmy 
wszyscy razem byli – tak na co dzień, 
nie od chwili”.

Na zakończenie panie z  Klubu 
Kreatywnych Kobiet przygotowały 
ciepłe napoje i ciasteczka. 

Miłym zaskoczeniem i  niespo-
dzianką dla nas wszystkich było 
przedstawienie przez p. Łukasza 
Włodarza całorocznego sprawoz-
dania z wszystkich zorganizowanych 
spotkań w  2018 r. Spoglądając na 
rzutnik, przenieśliśmy się wspomnie-
niami do wydarzeń z minionego roku. 
Były to imprezy charytatywne, kultu-
ralne, patriotyczne, jubileuszowe, 
humorystyczne i sportowe. 

„Jakby nie liczyć, jakby nie patrzeć 
– trochę się działo, oby tak nadal 
zostało”. 

Klub Kreatywnych Kobiet 
z Karwodrzy 

Więcej informacji na temat orga-
nizowanych spotkań i imprez zostało 
umieszczone na stronie internetowej 
http://karwodrza.pl/ oraz na profilu 
KARWODRZA na Facebooku. 

Dziękujemy Paniom z  Klubu 
Kreatywnych Kobiet, jak również 
Stowarzyszeniu Miłośników Karwo-
drzy, Strażakom OSP Karwodrza oraz 

wszystkim tym, którzy w pozytywnym 
tego słowa znaczeniu „rozruszali” 
Karwodrzę kulturalnie, wesoło i  ze 
smakiem w ciągu minionego 2018 roku. 
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Kolędowanie w Karwodrzy

ANNATOTOŚ 

Od ponad dziesięciu lat 
domy mieszkańców 
Kielanowic odwiedzają 

młodzi kolędnicy, przedsta-
wiając krótkie scenki bożo-
narodzeniowe. 

Tak też było i w tym roku. Grupa 
kolędników ze świetlicy w Kielano-
wicach w drugi dzień świąt Bożego 
Narodzenia przeszła ulicami osiedla. 
Odegrali scenkę opowiadającą, jak 
to pasterze szli do Betlejem powitać 
nowonarodzone Dzieciątko, odśpiewali 
kolędy i złożyli noworoczne życzenia. 

Za życzliwe przyjęcie kolędników, 
miłą atmosferę, wspólne śpiewanie 
kolęd i  dobre słowo składamy 
serdeczne podziękowanie.

Kolędnicy wystąpili również 
w II Tuchowskim Orszaku Trzech 
Króli. Mieli oni do odegrania dwie 
scenki. Jedna z nich rozegrała się 
na schodach wejściowych, gdzie 
wcielili się w  górali i  prowadzili 
dialog z papieżem. Sceneria została 
wykonana przez panie z  lokalnego 
koła gospodyń. Druga scenka miała 
miejsce pod koniec pochodu i poka-
zywała pokłon pasterzy i zapowiedź 
przybywających Trzech Króli. W tej 
scenie wzięli udział nie tylko nasi 
kolędnicy, ale też mieszkańcy Kiela-
nowic. W tym miejscu chciałabym 
podziękować Sanktuaryjnemu 
Chórowi Mieszanemu za pomoc przy 
śpiewaniu kolęd.

Kolędnicy z Kielanowic Jasełka w Kielanowicach
ANNATOTOŚ 

13 stycznia 2019 r. na 
scenie w naszym 
kielanowickim 

klubie dzieci i młodzież 
odegrali przedstawienie  
pt. „Jasełka na wesoło”. 

Grupa diabłów pod wodzą Lucy-
fera za wszelką cenę chciała przeszko-
dzić w narodzinach Jezusa. Jednak 
byli mało straszni, bo nawet dzieci 
ich się nie wystraszyły. A na koniec 
nasze diabły się nawróciły i  Jezu-
sowi pokłoniły. Podczas spotkania 
noworocznego życzenia miesz-
kańcom Kielanowic złożyli: burmistrz 
Tuchowa Magdalena Marszałek, 
proboszcz parafii NNMP Bogusław 
Augustowski, przewodnicząca Rady 
Osiedlowej Grażyna Czop, radni  
Janusz Łukasik i Grzegorz Niemiec. 
Tradycyjnie panie z koła gospodyń 
przygotowały barszcz z krokietami 
i ciasto.
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Rodzinne 
Kolędowanie
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Happening bożonarodzeniowy
JUSTYNA  
JAWORSKA-LIPKA 

22 grudnia 2018 roku, 
w przedświąteczną 
sobotę, uczniowie 

oraz nauczyciele Szkoły 
Podstawowej w Tuchowie 
spotkali się z mieszkańcami 
miasta na tuchowskim rynku 
i nie tylko. 

Przebrani w  stroje aniołów, 
pasterzy, diabłów i Mikołajów składa-
liśmy życzenia świąteczne przechod-
niom i  pracownikom okolicznych 
sklepów. Nasza obecność wywoły-
wała uśmiech na twarzach, wszyscy 
chętnie częstowali się cukierkami oraz 
pierniczkami. Z głośników płynęła 
świąteczna muzyka przygotowana 
przez tuchowskich strażaków, którzy 
jak co roku rozdawali sianko na wigi-
lijny stół. 

Cieszymy się, że mogliśmy umilić 
mieszkańcom sobotni poranek.

Dziękujemy naszym wspaniałym 
uczniom, że zawsze są chętni do dzia-
łania. 

Profilaktyka 
prozdrowotna 
w SP w Tuchowie

JUSTYNA  
JAWORSKA-LIPKA 

W ramach zajęć wycho-
wania do życia 
w rodzinie, w środę 

19 grudnia 2018 r., uczen-
nice klas 3 gimnazjum oraz 
klas 8 spotkały się z położną 
panią Małgorzatą Czop, 
która przygotowała dla nich 
wykład oraz warsztaty doty-
czące nowotworów piersi. 

Spotkanie to miało na celu uświa-
domienie młodym kobietom, jak 
ważne jest badanie samych siebie 
i  szybkie reagowanie na wykryte 
zmiany w naszym organizmie. Mamy 
nadzieję, że przekazana wiedza 
pomoże dbać im o  siebie przez 
całe życie. Bardzo dziękujemy pani 
Małgorzacie Czop za poświęcony czas 
i ciekawe zajęcia, a Centrum Zdrowia 
Tuchów za wypożyczenie modelu do 
badania piersi.

SPROSTOWANIE
W artykule VI Gminny Konkurs Świątecznej Piosenki Obcoję-

zycznej, opublikowanym w grudniowym numerze „Kuriera Tuchow-
skiego”, pomylono nazwisko wyróżnionego w konkursie uczestnika. 
Prawidłowe brzmienie fragmentu artykułu:

W kategorii klas IV-VI, wyróżnienie otrzymał JAKUB BARAN 
z Lubaszowej.

Występ Jakuba był wyjątkowy i zapadł nam mocno w pamięci. Mamy 
nadzieję, że spotkamy się w grudniu na VII już Gminnym Konkursie 
Świątecznej Piosenki Obcojęzycznej. 

Justyna Jaworska-Lipka

GRAŻYNAKARAŚ 

W niedzielę 27 stycznia 
2019 r. w Sanktu-
arium miało miejsce 

Trzecie Rodzinne Kolędo-
wanie. Było ono wielkim 
rodzinnym kolędowaniem 
w naszej parafii, które po 
raz kolejny zostało zorga-
nizowane przez wspólnotę 
Kręgu Rodzin. Rozpoczę-
liśmy wspólną Eucharystią 
o godz. 14.00, a po jej 
zakończeniu udaliśmy się 
do sali pielgrzyma, by tam 
wspólnie przeżyć Miste-
rium Bożonarodzeniowe 
i pokolędować. Cieszy fakt, 
że na nasze zaproszenie 
przybyło wielu parafian 
i pielgrzymów oraz dzieci ze 
swoimi rodzicami, rodzeń-
stwem i dziadkami.

Swoją obecnością zaszczycił 
nas  zastępca burmistrza Tuchowa 
Wiktor Chrzanowski – i tu pragniemy 
podziękować za udzieloną nam 
pomoc w organizacji tego pięknego 
spotkania. Na nasze zaproszenie pozy-
tywnie odpowiedziało Przedszkole 
Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr 
św. Józefa i Przedszkole Publiczne 
w Tuchowie. Dzieci z tych przedszkoli 
przedstawiły piękne występy, za co im 
serdecznie dziękujemy. Nasze podzię-
kowanie kierujemy również na ręce 
dyrektorek i nauczycielek, które przy-
gotowywały część artystyczną. My zaś 

wszyscy mogliśmy podziwiać 
talenty naszych najmłodszych 
artystów tuchowskiej sceny. 

Na zakończenie Rodzin-
nego Kolędowania, spośród 
wszystkich dzieci uczestniczą-
cych w tym spotkaniu, zostały 
rozlosowane piękne pluszowe 
maskotki, a radość dzieci była 
najpiękniejszą nagrodą tego 
kolędowania.

Mamy nadzieję, że za 
rok znowu się spotkamy na 
wspólnym Rodzinnym Kolę-
dowaniu w Sanktuarium.



ZDZISŁAWA  
KRZEMIŃSKA 

W styczniowe 
sobotnie popołudnie 
(05.01.2019 r.), gdy 

za oknem sypał śnieg i wiał 
wiatr, było ciepło, miło 
i serdecznie w świetlicy 
DPJ. Na tegoroczne „Kolę-
dowanie…” z przyjemnością 
przybyli prawie wszyscy 
mieszkańcy pełniący 
rolę gospodarzy, a także 
odważni przedstawiciele 
ich rodzin. Zimowej aury 
nie przestraszyły się wolon-
tariuszki: Sylwia z Pleśnej 
i Ewelina z Gorlic, a także 
goście m.in. z Brzozowej, 
Zgłobic, Tarnowa i… misjo-
narz z Brazylii! 

Świetlica w  odświętnej szacie 
przyjęła rekordową liczbę 106 osób! 
Wspólne kolędowanie połączyło 
pokolenia, bo solo w  języku 
hiszpańskim zaśpiewał 7-letni Julian, 
a  84-letnia s. Amata zaśpiewała 
patriotyczną pastorałkę! Mikrofon 
był dla wszystkich, śpiewały duety 
i przyjęty z wielkim aplauzem chór 
męski pod kierunkiem p. Wojciecha 
z  Zawady! Na szczególną uwagę 
zasługują dwa wspaniałe występy 
artystyczne: pierwszy z  inicjatywy 
mieszkańców, przygotowany z nimi 
przez terapeutkę Paulinę Kordelę 
i  drugi z  inicjatywy opiekunki 
Agnieszki Maziarki, która powołała  
zespół aktorów, czyli s. oddziałową, 
trzy opiekunki, terapeutkę, reha-
bilitantkę i  dwoje mieszkańców! 
Terapeutka, wykorzystując fakt, iż 
w ostatnim czasie do DPJ przybyli 
mieszkańcy m.in. ze Stanów Zjed-
noczonych i Austrii, zaaranżowała 
wykonanie kolędy „Cicha noc, święta 
noc” w trzech językach: angielskim, 
niemieckim i… polskim!

P. Marcin Walkowicz, który od 
roku jest wyjątkowym wolonta-
riuszem w  DPJ, zapewnił świetny 
akompaniament i  wraz z  „reni-
ferami” Kasią i  Piotrkiem oraz 

Zdzisławą Krzemińską – prezesem 
Fundacji Dzieło Miłosierdzia  
Im. Św. Ks. Z. Gorazdowskiego – 
także profesjonalną konferansjerkę. 
W rozśpiewanej świetlicy w między-

czasie serwowano ciastka, napoje 
gorące i zimne, ale wszyscy oczekiwali 
na… tytułowy barszczyk z kapuśniacz-
kami, bo tu – tak jak kolędowanie – ma 
on niepowtarzalny aromat i smak!

„V Kolędowanie z … barszczy-
kiem” zorganizowała Fundacja Dzieło 
Miłosierdzia Im. Św. Ks. Zygmunta 
Gorazdowskiego.
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„Może nie najlepiej dzisiaj się czujemy, 
ale z wami chętnie zakolędujemy”

KOLĘDOWANIE Z… BARSZCZYKIEM 
JUŻ PO RAZ PIĄTY

ZDZISŁAWA  
KRZEMIŃSKA 

W okresie bożo-
narodzeniowym 
w Domu Pogodnej 

Jesieni w Tuchowie często 
rozbrzmiewają kolędy; rado-
śnie, rozmaicie, a przede 
wszystkim wspólnie! Śpie-
wanie odbywało się w poko-
jach, świetlicy, kaplicy, 
a nawet grupa kolędnicza 
złożona z mieszkańców 
i pracowników DPJ trady-
cyjnie zagościła w… refek-
tarzu sióstr józefitek!

Do seniorów z  upominkami 
i kolędowaniem przybyli uczniowie 
ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła 
II w Skrzyszowie z wychowawczynią 
p. Klaudią Reiskittel, delegacja klasy 
III a Szkoły Podstawowej w Tuchowie 
z  wychowawczynią p. Jadwigą 
Moździerz, wolontariuszki ze Szkoły 
Podstawowej w Jodłówce Tuchow-
skiej, wolontariusze z Gimnazjum 
im. Bohaterów Bitwy pod Łowczów-
kiem w Pleśnej z p. Joanną Heród, 
harcerze z 23 Tarnowskiej Drużyny 
Harcerskiej z p. Moniką Baszczowską, 
uczniowie IV klasy Szkoły Podsta-
wowej w  Tuchowie z  p. Barbarą 
Witalis-Ślagą i p. Anetą Rzeszutko. 
Z kolędą do DPJ przybyli najmłodsi 
sąsiedzi, czyli dzieci z Niepublicznego 
Przedszkola prowadzonego przez 
Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa.

W  Nowy Rok grupa miesz-
kańców wraz z  opiekunkami 
udała się z  gwiazdą i  kolędą do 
współmieszkańców domu pozosta-
jących w łóżkach z powodu choroby. 

Dzień później do domu przy  
ul. Św. Józefa 9 z wizytą duszpasterską 
i kolędowaniem przybyli trzej ojcowie 
redemptoryści. W styczniu tego roku 
106 osób uczestniczyło w świetlicy 
w „V Kolędowaniu z … barszczykiem”. 
Z nowym rokiem przybyła w stro-
jach folklorystycznych grupa uczniów 
z  Pleśnej, którzy śpiewali kolędy 
i pastorałki przy akompaniamencie 
dwóch gitar (nauczyciele: p. Katarzyna 
Zielińska i p. Piotr Kajmowicz), rewe-
lacyjnego „pastuszka”, grającego na 
cajonie! i trzech skrzypaczek: dwóch 
małych góralek i Donaty Zielińskiej! 

Dziękujemy 
i DO SIEGO ROKu! 
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13 i 14 stycznia 2019 r.  
w budynku wielo-
funkcyjnym 

w Lubaszowej odbyły 
się – już po raz czwarty 
– Lubaszowskie Jasełka. 
Spektakl w reżyserii Janiny 
Cudek wystawiali aktorzy-
-amatorzy ze Stowarzy-
szenia „Aktywni Lubaszo-
wianie”.

Jak co roku scenariusz bawił 
i zaskakiwał, pozostawiając jednak 
pole do refleksji nad cudem Bożego 
Narodzenia. Premiera przedsta-
wienia miała miejsce 13 stycznia 
2019 r., gromadząc licznie przybyłych 
mieszkańców Lubaszowej i sąsied-
nich wsi. Swoją obecnością zaszczy-
cili również burmistrz Tuchowa 
Magdalena Marszałek oraz zastępca 
burmistrza Wiktor Chrzanowski. 
Wszystkim jesteśmy wdzięczni za 
przybycie. W  ten cichy i  mroźny 
sobotni wieczór przenieśliśmy się 
w czasie ponad 2 tysiące lat wstecz. 
Były ogromne emocje, mnóstwo 
stresu i obawa ze strony aktorów, czy 
przedstawienie zostanie dobrze przy-
jęte i czy spodoba się widzom. Każdy 
z nas zdawał sobie sprawę z tego, że 
scenariusz i gra będą porównywane 
do poprzednich i krytycznie oceniane 
przez widzów. Mimo to, z ogromną 
nadzieją, rozpoczęliśmy przedsta-
wienie, wiedząc, że każdy z nas da 
z siebie wszystko i wywiąże się z tego 
zadania najlepiej, jak potrafi. Mimo 
niepokoju, który początkowo towa-
rzyszył grającym, jasełka zostały 
przyjęte bardzo ciepło, były gratulacje, 
podziękowania i oczywiście ogromne 
brawa dla wykonawców. Szczególnie 
ciepło przyjęto występy najmłod-
szych i z ogromnym podziwem oglą-
dano występy najstarszych, bardzo 
doświadczonych aktorów. Oczywiście 
wyrazy uznania należą się całej aktor-
skiej ekipie – Panowie i Panie – to 
był kawał dobrej roboty. Po takim 
dopingu i  wspaniałych opiniach 
niedzielny występ zgromadził pełną 
salę widzów, żałowaliśmy tylko, że 
sala nie jest z gumy… A tymczasem 
za kulisami słychać było powtarzanie 
kwestii i głębokie oddechy, ale kiedy 
tylko „kurtyna poszła w górę”, pozo-
stały jedynie dobry humor i pewność, 
że wszystko się uda. Tak też się stało. 
Po raz kolejny aktorzy pokazali się 
z dobrej strony i z zaangażowaniem 
„ukwiecali” scenariusz, na co kochana 
publiczność reagowała bardzo żywo. 
Wszyscy z uśmiechami na twarzach 
i w doskonałych humorach śpiewali 

i  dziękowali wykonawcom. Taka 
widownia to skarb! Można powie-
dzieć, że po raz kolejny odnieśliśmy 
sukces, a to… daje moc do działania.

Dziękujemy wszystkim, którzy 
przyszli spędzić ten czas z  nami, 
a tych, których nie było, zapraszamy 
w przyszłym roku… 

Dziękujemy również stowarzysze-
niom z  sąsiednich miejscowości za 
zaproszenia, za wspaniałe przyjęcie 
i  ciepłą atmosferę. To sama przy-
jemność występować, kiedy wkoło 
tyle życzliwości. Szczególnie gorąco 
dziękujemy Stowarzyszeniu „Nasza 

Dąbrówka Tuchowska” oraz strażakom 
za gościnność i królewskie przyjęcie 
naszej aktorskiej grupy, a także wspa-
niałej publiczności. Jesteście niesamo-
wici! Podziękowania ślemy również do 
Pleśnej oraz do Burzyna, gdzie zosta-
liśmy równie miło przyjęci. Ogromne 
podziękowania składamy także na ręce 
dyrektora Domu Kultury w Tuchowie 
pana Janusza Kowalskiego, który umoż-
liwił nam dołożenie swojej cegiełki 
podczas charytatywnego koncertu dla 
stowarzyszenia „Nadzieja”. 

Stowarzyszenie  
„Aktywni Lubaszowianie”

Z Tuchowa do Aniołowa
PAULINAKORDELA 

Aniołowo – to Galeria 
Twórczości Osób 
Niepełnosprawnych 

w Tarnowie.  
Wśród prac nadesłanych 
tutaj na konkurs 
bożonarodzeniowy znalazły 
się te, które wykonali 
mieszkańcy Domu  
Pogodnej Jesieni 
w Tuchowie. Najbardziej 
aktywni i uzdolnieni 
seniorzy pod kierunkiem 
terapeutki systematycznie 
rozwijają swoje talenty, 
dlatego chętnie  
przystąpili do realizacji  
indywidualnych projektów. 
W efekcie do Aniołowa 

pojechało 5 choinek, 
a każda inna, bo… z sizalu, 
patyków, sznurka, szyszek 
i decoupage.

Satysfakcję i  radość tworzenia 
świetnie uzupełniły dyplomy i słodkie 
upominki galerii, które otrzymali 
pp. Maria, Anna, Helena, Anna  
i p. Czesław. Gratulujemy!

IV Lubaszowskie Jasełka

ANNACICHY 

31 stycznia 2019 r. 
w Szkole Podsta-
wowej w Luba-

szowej świętowaliśmy Dzień 
Babci i Dziadka. 

Przedszkolaki oraz uczniowie klas 
pierwszej i drugiej już od wielu dni 
przygotowywali się, ćwiczyli, aby jak 
najlepiej zaprezentować się swoim 
bliskim. Dziadkowie licznie zgroma-
dzili się w sali gimnastycznej w zimowo-
-świątecznej scenerii, przy odświętnie 
udekorowanych stołach. Uroczystość 
rozpoczęła dyrektor Barbara Dusza, 
która serdecznie powitała miłych gości. 
Podkreśliła, jak ważną rolę w życiu 
każdego dziecka pełnią dziadkowie. 
To ukochane osoby, które najlepiej 
potrafią zrozumieć wnuki. Rozpiesz-
czają, wspierają, nigdy się nie gniewają, 
są cierpliwi, dzielą się swoją życiową 
mądrością i doświadczeniem. Uroczy-
stość jest podziękowaniem naszym 
drogim seniorom. 

Jako pierwsza wystąpiła grupa 
kolędnicza. Uczniowie klasy drugiej 

przypomnieli nastrój minionych 
świąt i życzyli wszelkiej pomyślności 
w rozpoczynającym się roku. Potem 
na scenę wkroczyły przedszkolaki. 
Przedstawiły, jak to „wnukowie 
i  wnuczki spotkali się, by poznać 
magiczne dziadków sztuczki”. Przeko-
naliśmy się sami, że babcia i dziadek 
są czarodziejami! Najmłodsi zapre-
zentowali też swój talent muzyczny 
w piosenkach. Uroczystość uświetnili 
pierwszoklasiści wierszami i życze-
niami dla naszych gości. Na koniec 
czekała jeszcze jedna niespodzianka – 
taniec przedszkolaków z kolorowymi 
wstążkami. Dziadkowie z uwielbie-
niem patrzyli na swoje wnuki i na 
niejednej twarzy malowało się wzru-
szenie. Po występach dzieci obdaro-
wały babcie i dziadków wykonanymi 
przez siebie upominkami. 

Po zakończeniu części artystycznej 
dziadkowie mogli porozmawiać 
przy pysznych domowych ciastach 
przygotowanych przez rodziców. 
Mamy nadzieję, że w  przyszłym 
roku spotkamy się w równie licznym 
gronie.

Babcia z dziadkiem tu przybyli, wnuki w szkole odwiedzili.
Więc im teraz pokażemy, co my już umiemy.

BABCIU, DZIADKU 
DZIĘKUJEMY, 
ŻE JESTEŚCIE
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II Tuchowski Orszak Trzech Króli za nami!
MARIAKRAS 

6 stycznia 2019 r. pomimo 
mroźnej, zimowej aury 
II Tuchowski Orszak 

Trzech Króli przeszedł 
ulicami Tuchowa. W tym 
roku towarzyszyło mu hasło: 
„Odnowi oblicze ziemi”, 
nawiązujące do 40. rocz-
nicy wyboru Jana Pawła II 
na Stolicę Piotrową. Tego-
roczny Orszak Trzech Króli 
miał zachęcić nas do głębo-
kiej refleksji nad słowami 
św. Jana Pawła oraz do 
zbiorowego wysiłku na rzecz 
budowania lepszego świata, 
budowania dobra w naszej 
Ojczyźnie, do osobistej 
pracy nad przemianą 
naszych serc. 

Podobnie jak w roku ubiegłym, 
tuchowski Orszak zawierał kilka scen. 
Poszczególne scenki przygotowali 

odpowiednio nauczyciele i uczniowie: 
Liceum Ogólnokształcącego  
im. Mikołaja Kopernika w Tuchowie, 
Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego, Szkoły Podstawowej 
w Tuchowie oraz grupa kolędnicza 
z  Kielanowic. W  postaci Świętej 
Rodziny wcielili się zastępca burmi-
strza Tuchowa Wiktor Chrzanowski 
wraz z małżonką, w drodze towarzy-
szył im Aleksander Kajmowicz jako 
pastuszek oraz jego kucyk, który „został 
osiołkiem”. Ważne role odegrali klerycy 
z Wyższego Seminarium Duchownego 
Redemptorystów: br. Łukasz Vetter, 
br. Michał Bujak, br. Aleksander Ćwik 
(Mędrcy ze Wschodu). Br. Michał 
Zieliński zagrał papieża św. Jana 
Pawła II, zaś narratorem całego wyda-
rzenia był br. Dominik Król.

Dzięki życzliwości Państwa 
Sajdaków Trzej Królowie dumnie 
jechali na koniach. Orszaki królew-
skie tworzyli strażacy oraz miesz-
kańcy Mesznej Opackiej, Piotr-
kowic i  Karwodrzy, jak również 

uczniowie Szkoły Muzycznej I  st. 
w Tuchowie z klasy Rafała Pawlaka, 
którzy uświetnili przejście Orszaku, 
grając na werblach oraz uczniowie 
Szkoły Podstawowej w  Zabłędzy 
wraz z nauczycielami i rodzinami. 
Śpiew podczas przejścia Orszaku 
poprowadzili: Ewa Stanisławczyk 
wraz z  zespołem Pokolenia oraz  
o. Bogusław Augustowski. W orga-
nizację Orszaku włączyła się również 
młodzież z parafii św. Jakuba na czele 
z ks. Markiem Wojakiem. 

Po mszy św. odprawionej  
o godz. 10.00 w kościele św. Jakuba, 
uświetnionej śpiewem Chóru 
Męskiego oraz rozegranej tam pierw-
szej scence, w  której spotkaliśmy 
Maryję z Józefem, Orszak udał się 
na tuchowski Rynek, gdzie Ratusz 
stał się dworem Heroda. Tu przy-
byli Trzej Królowie wraz ze swoimi 
orszakami z Europy, Azji i Afryki. 
Herod próbował zatrzymać uczest-
ników Orszaku w  swoim pełnym 
pychy, złości i zazdrości pałacu, gdzie 

bogactwo i rozpusta królowały i zaśle-
piały oczy tam żyjących, jednak nie 
udało mu się to. 

Scenę z Herodem przygotowali 
i  zaprezentowali uczniowie LO  
im. M. Kopernika w  Tuchowie: 
Adrian Chajec, Natalia Baran, 
Damian Kupiec, Jakub Jabłoński, 
Natalia Słowik, Kacper Sajdak, Julia 
Odroniec, Monika Sikorska, Izabela 
Lipka, pod kierunkiem nauczycieli: 
Mirosławy Tomasik, Moniki Mikos, 
Anny Szymańskiej.

Tuchowski Orszak wyruszył 
w dalszą drogę. Trzej Królowie, idąc 
za gwiazdą do Betlejem, zatrzymali 
się na posiłek w gospodzie, która „nie 
chciała otworzyć drzwi Chrystusowi”, 
gdzie obżarstwo, pijaństwo, hulanki 
i zabawa królowały, a biesiadujący 
tam namawiali do „życia w brudzie” 
i „moralnym bałaganie”. 

Biesiadujący w gospodzie, w role 
których wcielili się: Patrycja, Mateusz, 
Paweł, Łukasz najpierw namawiali 
uczestników do zabawy i  uczty – 

serwując im chleb i kiełbasę (często-
wały: Anna, Weronika, Nicoletta), 
a wtórowały im diabły: Aleksandra 
i Joanna. W konsekwencji biesiadnicy 
zostali przekonani przez Trzech Króli 
do wspólnego pójścia wraz z nimi, by 
powitać nowonarodzoną Dziecinę. 
Opiekę nad młodzieżą z  CKZiU 
w Tuchowie sprawowały: Katarzyna 
Kwiek i Katarzyna Peca-Mastalerz. 

Orszak wyruszył dalej, a  prze-
mierzając dalsze odcinki drogi Trzej 
Królowie – a wspólnie z nimi i uczest-
nicy Orszaku – byli świadkami walki 
dobra ze złem. Sceneria była wyjątkowa. 
Prószący śnieg, skrzypiący mróz, stroje 
i dekoracja tworzyły wyjątkową atmos-
ferę. Nastrojowa muzyka i  czytane 
fragmenty baśni Hansa Christiana 
Andersena „Dziewczynka z zapałkami” 
przeniosły widzów w  dawne czasy 
i pokazały, że walka dobra ze złem jest 
problemem, z którym ludzkość boryka 
się od wieków. 

W  inscenizacji wzięli udział 
uczniowie Szkoły Podstawowej 
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w  Tuchowie: Izabela Zając, Alek-
sandra Jagiełło, Oliwia Ligęza, Jowita 
Grzebień, Monika Żydowska, Amelia 
Dudek, Emilia Kawa, Julia Kapka, 
Paulina Nowak, Karolina Bączek, 
Milena Imburska, Izabela Wajda, 
Aleksandra Iwaniec, Wiktoria Gąsior,  
Maksymilian Janik, Bogusz Karwat, 
Mateusz Koczwara, Bartłomiej Janas, 
Amadeusz Wnękowicz, Arkadiusz 
Augustyn, Kacper Hajduk, Mikołaj 
Łątka, Kacper Hajduk, Kamil Hołda, 
pod kierunkiem nauczycieli: Justyny 
Jaworskiej-Lipki, Katarzyny Krupy, 
Beaty Kielawy.

Orszak zatrzymał się też 
pod Giewontem, gdzie miało 
miejsce spotkanie z góralami oraz  
św. Janem Pawłem II, który przypo-
minał znane ze swojego nauczania 
słowa. Wraz z góralami uczestnicy 
Orszaku „przekroczyli próg nadziei” 
w Bramie Anielskiej. Scenki te przed-
stawiła grupa kolędnicza z Kielanowic 
pod opieką: Anny Totoś, Grażyny 
Czop i Katarzyny Skrzyniarz.

Pastuszkowie, Trzej Królowie oraz 
uczestnicy Orszaku, przy dźwiękach 
fanfar w wykonaniu członków Sank-
tuaryjnej Orkiestry Dętej z Tuchowa, 

oddali pokłon nowonarodzonemu 
Chrystusowi w ubogiej stajence, którą 
stała się kaplica polowa na sanktu-
aryjnym dziedzińcu. 

Na zakończenie Orszaku, na wzór 
spotkań papieża z wiernymi na Fran-
ciszkańskiej 3 w Krakowie, z sanktu-
aryjnego okna przy ul. Wysokiej 1 
ukazał się Jan Paweł II, nawiązując 
dialog z uczestnikami Orszaku – jak 
zawsze mądrze, zabawnie i z sercem. 
Papież wspominał m.in. - Po maturze  
chodziliśmy na kremówki. W Tuchowie 
zaprosił wszystkich na orszakowe 
krówki.

Orszak zakończył się koncertem 
kolęd w wykonaniu Sanktuaryjnego 
Chóru Mieszanego pod dyrekcją Jana 
M. Gładysza w bazylice mniejszej.

W imieniu organizatorów dzięku-
jemy wszystkim wyżej wymienionym 
oraz ludziom dobrej woli, którzy 
włączyli się w organizację i przepro-
wadzenie tych największych tuchow-
skich ulicznych jasełek. 

Dziękujemy Policji i  OSP 
z Tuchowa za zapewnienie sprawnego 
i bezpiecznego przejścia Orszaku. 

II Tuchowski Orszak Trzech Króli 
zorganizowali: Parafia pw. Nawie-

dzenia Najświętszej Maryi Panny 
w Tuchowie, Parafia pw. św. Jakuba 
Ap. St. w Tuchowie oraz Dom Kultury 
w Tuchowie. 

Serdecznie dziękujemy burmistrz 
Tuchowa Magdalenie Marszałek oraz 
wszystkim mieszkańcom miasta 
i gminy, którzy mimo chłodu i mrozu 
„wstali ze swoich kanap” i wzięli udział 
w Orszaku; a po jego zakończeniu 
zmarznięci, ale zapewne radośni 
i szczęśliwi wrócili do swoich ciepłych 
domów, by się ogrzać. 

Zapraszamy do obejrzenia fotore-
lacji z tego wydarzenia.
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Dąbrówka Tuchowska 
była jedną z 752 miej-
scowości w Polsce, 

w których 6 stycznia 
2019 roku Orszak Trzech 
Króli zgromadził miesz-
kańców. 

W naszej wiosce orszak ten prze-
szedł po raz drugi, a organizatorem 
było Stowarzyszenie Nasza Dąbrówka 
Tuchowska. Tegoroczny orszak 
odbywał się pod hasłem: „Odnowi 
oblicze ziemi”, jego scenariusz nawią-
zywał do nauczania św. Jana Pawła II.

Królowie pojawili się przy remizie 
OSP i wypytywali Heroda o miejsce 
narodzenia nowego Króla. Tutaj też 
rozegrała się symboliczna walka dobra 
ze złem – Anioła z Diabłem. Diabeł 
ukazał, czym kusi współczesny świat, 
a Anioł nawoływał, by zacząć zmianę 
dziś od siebie. Do zebranych w kilku 
ciepłych słowach zwrócił się ksiądz 
Łukasz Dutka, opiekun miejscowej 
kaplicy.

Następnie, z  gwiazdą na czele, 
chorągwiami w  barwach Trzech 

Króli, pocztem sztandarowym OSP, 
zgromadzeni, w prawdziwie zimowej 
scenerii, z radosnym śpiewem kolęd, 
przeszli do Kaplicy św. Brata Alberta, 
by pokłonić się Dzieciątku Jezus 
w szopce. 

W orszaku, wystrojone w kolo-
rowe korony, maszerowały dzieci ze 
Szkoły Podstawowej i Przedszkola 
w Dąbrówce Tuchowskiej, nauczy-
ciele, rodzice oraz zebrani miesz-
kańcy. 

W kościele hołd Bożej Dziecinie 
oddali nie tylko Trzej Królowie, ale 
też górale-pasterze i wszyscy zgro-
madzeni. Dzieciątko Jezus w krótkim 
przedstawieniu jasełkowym adoro-
wały również najmłodsze dzieci 

z Przedszkola i Szkoły Podstawowej 
w Dąbrówce Tuchowskiej. 

Po mszy św. stowarzyszenie zapro-
siło mieszkańców do wspólnego kolę-
dowania w remizie OSP, gdzie na zmar-
zniętych czekał gorący żurek prezesa, 
ciepła herbatka i ciasto przygotowane 
przez stowarzyszenie. Śpiew kolęd, 
do którego akompaniowała na orga-
nach Beata Moździerz, zgromadził 
w remizie ponad 120 mieszkańców. 

Stowarzyszenie Nasza Dąbrówka 
Tuchowska składa podziękowanie 
wszystkim, którzy wzięli udział 
w orszaku i tym, którzy wspomogli 
jego organizację. 

Niech w 2019 roku uda się nam 
wszystkim, jak mówi pieśń tegorocz-
nego orszaku: 

Prawdę odnaleźć, Pięknem się 
zachwycić,

Dobro wydobyć z głębi serca.
Mamy nadzieję, że za rok również 

się spotkamy, by wspólnie głosić 
radość z narodzenia Króla królów. 

Zofia Kras 
Sekretarz Stowarzyszenia 

Nasza Dąbrówka Tuchowska

Trzej Królowie przybyli do Dąbrówki Tuchowskiej

IV Orszak Trzech Króli w Lubaszowej
Stało się już tradycją, 

że 6 stycznia w Luba-
szowej to dzień wyjąt-

kowo ciepły mimo mrozu. 

Tak było również i w tym roku. 
Za sprawą ojca proboszcza Michała 
Reinke mieliśmy możliwość dać świa-
dectwo swojej wiary. W radosnym 
nastroju, w pięknych, wielobarwnych 
strojach królewskich, z koronami na 

głowach, dumni mieszkańcy Luba-
szowej zgromadzili się, aby uczest-
niczyć w  Orszaku Trzech Króli. 
Wyruszając spod budynku wielofunk-
cyjnego, śpiewając kolędy, wszyscy 
udali się do Kościoła pw. św. Gerarda, 
aby uczestniczyć we mszy św. W tym 
roku wydarzenie to zgromadziło 
jeszcze większe rzesze uczestników. 
Wśród nich znaleźli się również 
członkowie Stowarzyszenia „Aktywni 

Lubaszowianie”, oo. redemptoryści 
z „willi” i nowicjusze, a także świą-
teczni goście. Dostojeństwa całemu 
orszakowi nadały konie z Siedliska 
Zagacie, na których jechali Trzej 
Królowie, prowadzący ten barwny 
korowód przez wieś do kościoła. 

Stowarzyszenie  
„Aktywni Lubaszowianie”
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Muzyczne, styczniowe przedpołudnieWOJCIECHGuRGuL

Od muzyki klasycznej, 
przez muzykę świata, 
aż po kolędy – Koncert 

Noworoczny w wykonaniu 
uczniów Szkoły Muzycznej 
I stopnia w Tuchowie, 
który odbył się 12 stycznia 
2019 roku o godz. 11:00 
w tuchowskim Domu 
Kultury, był ważnym wyda-
rzeniem w szkolnym kalen-
darzu imprez.

Dla znacznej części grających była 
to pierwsza prezentacja poza szkołą – 
wystąpiło wielu młodszych uczniów, 
nie posiadających jeszcze takiego 
doświadczenia scenicznego jak ich 
starsi koledzy.

Młodzi instrumentaliści prezen-
towali swe umiejętności, występując 
w najróżniejszych konfiguracjach – 
występy solowe (Milena Budzik, Alek-
sandra Cybułka, Anna Dudek, Bartosz 
Gut, Jakub Kwiatkowski, Anna Witek) 
i z akompaniatorami (Klaudia Bęben, 
Aleksander Burszewski, Sebastian 
Gut, Andrzej Kloch, Emilia Marek, 
Milena Mazurkiewicz, Arkadiusz 
Mruk, Maja Nalepka, Gabriela 
Niziołek, Łukasz Rejkowicz, Emilia 
Sajdak, Natalia Sarad, Emilia 
Stachura, Jakub Strugała i Aleksandra 
Wróbel, przy fortepianie Waldemar 
Różański i Joanna Łukasik) poprze-
dzielane były prezentacjami zespołów: 
tria klarnetowego (Szymon Wantuch, 

Gabriela Niziołek, Łukasz Gumułka 
z klasy Kazimierza Króla), kwartetu 
puzonowego (Patrycja Zielińska, Piotr 
Głaz, Aleksander Burszewski, Jaro-
sław Śliwka z klasy Tomasza Ożoga), 
tria skrzypcowego (Lena Marcinek, 
Jakub Łempa, Maciej Stankowski 
z klasy Karoliny Wrony), tria fletowo-
-gitarowego (Patrycja Kamykowska 
wraz ze swoją nauczycielką Grażyną 
Ciesielską, którym akompaniował 
na gitarze Wojciech Gurgul), czy też 
kwartetu perkusyjnego (Eryk Kalupa, 
Mikołaj Łempa, Jakub Madejski, Seba-
stian Stańczyk z klasy Rafała Pawlaka), 
który mocnym uderzeniem rozpoczął 
sobotnie, muzyczne przedpołudnie. 

Ciepło przyjęty koncert, 
który prowadził dyrektor szkoły  
dr Jan M. Gładysz, zgromadził liczną 
publiczność z Tuchowa i okolic, m.in. 
przewodniczącego Rady Miejskiej 
Stanisława Obrzuta, wiceprzewod-
niczącego Janusza Łukasika, a także 
poprzednio urzędującego burmistrza 
Adama Drogosia wraz z małżonką.

Warto podkreślić, że nauka 
płynąca dla uczniów z  takich 
występów, dotycząca m.in. radzenia 
sobie ze stresem, przyniosła owoce 
już dwa dni później, bowiem podczas 
III Zimowego Przeglądu Gitarowego 
w Bobowej gitarzystka Aleksandra 
Cybułka z klasy Wojciecha Gurgula 
otrzymała nagrodę I stopnia, a Elwira 

Koszyk z klasy gitary Grzegorza Kłaka 
zdobyła nagrodę III stopnia.

Składając gratulacje wszystkim 
występującym, zapraszam jedno-
cześnie na kolejne koncerty orga-
nizowane przez Szkołę Muzyczną 
I stopnia w Tuchowie: lutowy koncert 
walentynkowy, marcowy koncert 
poświęcony Stanisławowi Moniuszce, 
czy majowy koncert wieńczący  
III Tuchowskie Kameralia Gitarowe, 
o których więcej informacji można 
będzie znaleźć na stronie internetowej 
szkoły www.sm.tuchow.pl.

Andrzej Kloch na wiolonczeli  
przy fortepianie  
Waldemar Różański

Kwartet puzonowy zagrał kolędy Jezus malusieńki  
oraz Wśród nocnej ciszy

Trio skrzypcowe wykonało kolędę Gdy się Chrystus rodzi

Zakończenie semestru 
z kolejnymi sukcesami
NATALIADROZEN- 
CZAPLIŃSKA 

Niezwykle ciekawy 
okazał się koniec 
pierwszego semestru 

w sekcji fortepianu w Szkole 
Muzycznej I stopnia 
w Tuchowie.

W dniach 14-16 grudnia odbył się 
IV Międzynarodowy Konkurs Piani-
styczny w Trzcianie. Na konkursie 
tym nasi uczniowie Borys Komisarz 
z kl. mgr Teresy Wójtowicz otrzymał 
I miejsce w grupie 3, a  Artur Cich  
z   k l .  mgr Anny Szajer 
i   A l e k s a n d r a  G o d n i a k  
z kl. mgr Natalii Drozen-Czapliń-
skiej wyróżnienia w grupie 4.

Styczeń przyniósł kolejne sukcesy.
Sergiusz Zduń z kl. mgr Natalii 

Drozen-Czaplińskiej na I Ogólno-
polskim Konkursie Pianistycznym 

w Sosnowcu otrzymał wyróżnienie 
II stopnia.

Natomiast podczas I Międzyna-
rodowego Konkursu Pianistycznego w Libiążu nasi uczniowie poważnie 

zaszaleli! 
Sergiusz Zduń otrzymał III miejsce  

w  grupie 2, Albert Bajorek  
z   kl.  mgr Anny Szajer 
wyróżnienie w  grupie 4,  
Borys Komisarz II miejsce, a Alek-
sandra Godniak wyróżnienie 
w  grupie 5, natomiast Karolina 
Starzyk z kl. mgr Teresy Wójtowicz 
III miejsce w grupie 6.

W  drugim semestrze liczymy 
na dalsze sukcesy. Mamy ku temu 
poważne powody, bo pierwszy już 
za nami! Na X Międzynarodowym 
Konkursie Pianistycznym „Młody 
Wirtuoz” w Sanoku, który odbył się 
w pierwszych dniach lutego,  Albert 
Bajorek  zdobył tytuł „Złotego 
Wirtuoza”.

Nauczycie lom,  uczniom 
i rodzicom serdecznie gratulujemy 
i życzymy kolejnych sukcesów!

R E K L A M A
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Z żYCIA LO W TuCHOWIE
I semestr nauki w „Koperniku”MAŁGORZATAGĄDEK

Zakończył się pierwszy 
semestr nauki w mało-
polskich szkołach. 

Jak wyglądały te szkolne 
miesiące w naszej szkole?

Nowy rok szkolny rozpoczęliśmy 
od dużych zmian. Uczniowie klas 
I  ich nie zauważyli, ale starsi – jak 
najbardziej. Podczas wakacji został 
przeprowadzony gruntowny remont 
szkoły. Unowocześniony został system 
grzewczy, budynek ocieplono i wyko-
nano nową elewację. Oddano także 
do użytku wyremontowane boisko. 
Dorzućmy do tego kilka zmian perso-
nalnych – odejście na emeryturę 
trojga nauczycieli – mgr Agnieszki 
Jurek, mgr Małgorzaty Gogoli  
i mgr Jana Gogoli, a zakres tej małej 
wakacyjnej „rewolucji” będzie pełny. 
Oczywiście zostali oni godnie zastą-
pieni – w naszym gronie pojawiły się:  
mgr Anna Szymańska (pedagog 
szkolny), mgr Beata Ryba-Niemiec  
(j. niemiecki) oraz mgr Monika Mikos 
(biblioteka).

Naszym priorytetem jest oczywi-
ście nauka i jak najlepsze przygoto-
wanie naszych uczniów do matury, 
podjęcia studiów i sukcesu na rynku 
pracy. Uważamy, że dobrze kształcimy 
młodzież, o czym świadczą wyniki 
egzaminów maturalnych i  liczba 
uczniów podejmujących studia. 
Zdobycie indeksu przez ucznia klasy 
III jako nagrody w II Ogólnopolskim 
Konkursie Wiedzy Krajoznawczej też 
o czymś świadczy, prawda? Każdego 
roku analizujemy losy naszych absol-
wentów. Cieszymy się, że dobrze 
sobie radzą na studiach. W naszym 

liceum uczymy się jednak nie tylko 
w  salach lekcyjnych, lecz także 
podczas realizowanych projektów 
edukacyjnych, konkursów przedmio-
towych, występów artystycznych, Dni 
Kultury. Uczymy się również poprzez 
rozwijanie naszych talentów i pasji 
z zakresu kultury, literatury, wiedzy 
ścisłej, biologicznej, geograficznej, 
historycznej, sportu i języków obcych. 
Wszak to liceum ogólnokształcące!

Od września 2018 r. realizujemy 
duże projekty edukacyjne. Pierwszy 
z nich to „Mój rozwój – moja przy-
szłość”. Umożliwia on uczniom posze-
rzanie wiedzy i umiejętności z przed-
miotów biologicznych, matematyki, 
informatyki, nauki programowania 
i  kompetencji informatycznych. 
Uczniowie mają dodatkowe zajęcia 
w szkole, koła zainteresowań, wyjazdy 
na wyższe uczelnie. To już drugi rok 
trwania tego projektu, który niezwykle 
pomaga uczniom w przygotowaniach 
do matury i zwiększenia w przyszłości 
szans na rynku pracy.

Drugi projekt to „Nasz Region, 
Nasza Tradycja – Nasze Dziedzictwo”, 
w ramach którego uczniowie poznają 
dziedzictwo kulturowe regionu 
tarnowskiego, folklor, kuchnię regio-
nalną. Każdy chętny może znaleźć 
coś dla siebie!

Trzeci duży, wieloletni projekt 
edukacyjny to „Matematyczne szlaki 
w  Europie” (Maths routes around 
Europe). To już drugi projekt Erasmusa 
w tuchowskim liceum. Tym razem 
współpracujemy ze szkołami z Hisz-
panii, Portugalii, Chorwacji, Wielkiej 

Brytanii oraz Włoch. Projekt obejmuje 
sześć wymian międzynarodowych. 
Pierwsza z nich odbyła się już w listo-
padzie 2018 r. w szkole będącej koordy-
natorem całego projektu w Hiszpanii. 
O szczegółach byliście Państwo infor-
mowani w oddzielnych artykułach.

We wrześniu uczestniczyliśmy 
w  spotkaniu miast partnerskich 
Tuchowa w Rumunii, zaś w listopa-
dzie 2018 r. odbył się pobyt we Francji 
połączony z obchodami 100. rocznicy 
zakończenia I wojny światowej i odzy-
skania przez Polskę niepodległości.

Wiele wydarzeń w naszej szkole 
było poświęconych obchodom rocz-
nicy odzyskania niepodległości. 
Wystawki, występy, konkursy… 
Odbyło się dyktando niepodle-
głościowe, konkurs czytelniczy 
„100 książek na 100-lecie odzyskania 
niepodległości”, szkolny konkurs 
poezji patriotycznej, wzięliśmy 
także udział w biciu rekordu w śpie-
waniu hymnu na tuchowskim rynku. 
Szkolna akademia z okazji 100-lecia 
odzyskania niepodległości zajęła 
I miejsce w XIX Regionalnym Prze-
glądzie Programów Artystycznych 
„A to Polska właśnie”.

Zgodnie z  wieloletnią tradycją 
odbyły się również Mikołajki, Dni 
Kultury. Braliśmy udział w Misyjnym 
Jarmarku z  Aniołami i  Orszaku 
Trzech Króli. Organizujemy akcje 
charytatywne – zbieramy nakrętki, 
baterie, znaczki.

Nasi nauczyciele wychowania 
fizycznego bardzo dbają również 
o rozwój fizyczny uczniów. Organizo-

wane są sparingi, treningi, rozgrywki 
międzyszkolne, powiatowe i finały 
wojewódzkie. W tym roku właśnie 
nasze dziewczęta zostały mistrzy-
niami powiatu w tenisie stołowym, 
piłce koszykowej i ręcznej. Odbywają 
się ogniska klasowe, wyjazdy na lodo-
wisko i do parku linowego. 

Wyjazdy do teatru, kina, na Targi 
Książki w  Krakowie, spotkania 
z ciekawymi ludźmi, podróżnikami, 
literatami, warsztaty z  przedsię-
biorczości, spotkania z  psycholo-
giem, projekt filmowy, dyskoteki… 
Wszystkie one ubogacają naszą naukę 

z  wielu dziedzin, pozwalają nam 
szerzej się rozwijać. 

O tych wszystkich akcjach i wyni-
kach osiąganych przez naszych 
uczniów możecie Państwo przeczytać 
oczywiście na stronie naszego liceum  
www.lo-tuchow.pl oraz na naszej 
stronie na Facebooku.

Czy w naszej szkole jest nudno? 
Nie! Czy osiąga się w  niej dobry 
poziom wiedzy i umiejętności? Tak! 
Czy warto być uczniem „Kopernika”? 
Ja, również jako absolwentka tego 
liceum, uważam, że zdecydowanie 
tak. A Państwo?

Dni Kultury w LO

ANETASZuPIŃSKA

W dniach 19-21 
grudnia 2018 r. w LO 
im. M. Kopernika, 

jak co roku, miały miejsce 
Dni Kultury. Jako Szkoła 
Stowarzyszona uNESCO, 

tuchowskie liceum od wielu 
lat realizuje program zajęć 
o tematyce proponowanej 
przez uNESCO. 

Rok 2018 był Europejskim 
Rokiem Dziedzictwa Kulturo-
wego, Rokiem Zbigniewa Herberta 

i Międzynarodowym Rokiem Rafy 
Koralowej. W związku z tymi rocz-
nicami tegoroczne Dni Kultury 
obejmowały m.in. takie projekty 
jak wystawy na temat znaczenia 
rafy koralowej w  ekosystemach 
oraz zagrożeń i  sposobów rato-
wania Wielkiej Rafy Koralowej, 
czy konkurs recytatorski poezji 
Zbigniewa Herberta. Jednym 
z bardziej wartościowych i bardzo 
wymagających konkursów był 
projekt pt. „Niematerialne Dzie-
dzictwo Regionu”, w którym każda 
młodzież zaprezentowała przykłady 
niematerialnego dziedzictwa kultu-
rowego w swoim regionie. W ramach 
obchodów 100-lecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości w naszej 
szkole odbył się konkurs na insce-
nizację żywego obrazu o tematyce 
patriotycznej. W tym roku zwycię-
żyła klasa 2a, II miejsce zajęła klasa 
2b, a na III miejscu usytuowała się 
klasa 3a. Jak zwykle Dni Kultury były 
dla młodzieży okazją, by popisać się 
swoimi talentami i zdobyć wiedzę, 
a jednocześnie świetnie się przy tym 
bawić.
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Licealiści w finale licealiady 

W rozegranym  
31 stycznia 2019 r. 
finale powiatowym 

licealiady chłopców w piłce 
ręcznej w hali MOSiR 
w Tuchowie wzięło udział 
siedem drużyn z powiatu 
tarnowskiego. Repre-
zentacja tuchowskiego 
LO w pierwszym meczu 
spotkała się z sąsiadami 
z CKZiu. Chłopcy z LO 
zrewanżowali się za ubie-
głoroczną porażkę, zwycię-
żając po zaciętym meczu 
jedną bramką.

Następne dwa mecze to zdecy-
dowane zwycięstwo licealistów nad 
Ciężkowicami i Ryglicami. Kluczowy 
dla całego turnieju okazał się mecz 
z Zakliczynem. Od początku bardzo 
wyrównany i zacięty. Niestety kontuzja 
i wymuszona zmiana zdecydowała 

o  porażce w  końcówce. Bardzo 
podobny przebieg miało spotkanie 
z Gromnikiem, również zacięte od 
samego początku. Mimo braku podsta-
wowych graczy licealiści ulegli dopiero 
w końcówce. Brawa dla wszystkich 
zawodników za zaangażowanie, które 
okupione było litrami potu, siniakami 
i drobnymi kontuzjami.

Drużyna LO wystąpiła w  skła-
dzie: Kacper Łątka (k), Kacper 
Sajdak, Jakub Salwa, Karol Knapik, 
Jakub Torba, Michał Karpiel, Hubert 
Świderski, Marcel Filus, Bruno Potok, 
Konrad Sowiżdżał, Krystian Noga (b). 
Opiekun: mgr Paweł Słowik 
Gratulacje!

Tabela końcowa:
1. ZSP Zakliczyn
2. ZSOiZ Gromnik
3. LO Tuchów
4. ZSP Ryglice
5. ZSLiT Wojnicz
6. ZSOiZ Ciężkowice
7. CKZiU Tuchów

I miejsce dziewcząt z LO 
w mistrzostwach powiatu 
w piłce ręcznej

7 stycznia 2019 r. w hali 
tuchowskiego CKZiu 
odbył się finałowy 

powiatowy turniej w piłce 
ręcznej dziewcząt. Do 
turnieju przystąpiło 
5 drużyn. Rozgrywki 
toczono systemem „każdy 
z każdym”. Drużyna 
„Kopernika” obroniła 
tytuł mistrza powiatu 
i awansowała do  
zawodów rejonowych.  
Gratulacje!

Wyniki:
I. LO Tuchów
II. CKZiU Tuchów
III. ZSP Ryglice
IV. ZSZiO Ciężkowice
V. ZSOiZ Gromnik
Drużyna wystąpiła w składzie:
Karolina Karwat, Anna Wąs, Kinga 

Schabowska, Wiktoria Sosnowska, 
Gabriela Hudyka, Małgorzata 
Giemza, Anna Knapik, Maja Mikrut, 
Oliwia Jamróz, Alicja Kloch, Emilia 
Kalupa, Marta Jamka.

Opiekun: mgr Dorota Kajmowicz.

WIOLETTABuRNAT

14 stycznia 2019 r.  
w naszym 
województwie 

oficjalnie rozpoczęły się 
ferie zimowe. Dzieci czekały 
dwa tygodnie odpoczynku 
od zajęć szkolnych. Czas 
ten jednak pozbawiony 
był nudy, bowiem Dom 
Kultury w Tuchowie 
zapewnił najmłodszym 
niezapomniane chwile. 
Tak oto ferie rozpoczęto 
od zajęć fotograficznych. 
Poprowadził je Jakub 
Rutana, który przekazał 
młodym uczestnikom 
podstawowe informacje na 
temat fotografii i zachęcił 
ich do dalszego rozwijania 
swoich pasji. Późniejsze 
dni również nie obyły się 
bez ciekawych atrakcji. 
Zorganizowano „Dzień 
filmu w ciepłym, zimowym 
kinie”, podczas którego 
wyświetlono animację Gang 
wiewióra. Cała widownia 
wypełniona była maluchami 
oraz ich rodzicami.

W  czasie kolejnych dni dzieci 
wspólnie z przewodnikiem zwiedzały 
Muzeum Miejskie, gdzie podziwiały 
i poznawały eksponaty. Była to bardzo 
pouczająca lekcja dla najmłodszych. 
Zadbano także o artystyczną stronę 
rozwoju. Instruktor Domu Kultury 
Wiesława Hudyka poprowadziła 
zajęcia o tematyce bajkowej, inspiro-
wane Jasiem i Małgosią oraz Kubusiem 
Puchatkiem, w czasie których dzieci 
malowały, rysowały oraz zaprezen-
towały na scenie swoje umiejętności 
teatralne. Zorganizowano również 
„Dzień gier i zabaw”, nie zabrakło 
dyskotekowej zabawy, którą poprowa-
dził Dj Kriss oraz warsztatów tanecz-
nych z Jakubem Nowakiem. 

Radość z  kreatywnego przeży-
wania ferii objęła również filie Domu 
Kultury w Jodłówce Tuchowskiej oraz 
w Siedliskach, gdzie odbyły się warsz-
taty tańca nowoczesnego, które popro-
wadził Jakub Nowak.

Ferie w Domu Kultury w Tuchowie 
minęły pod znakiem twórczego 
rozwoju, pogłębiania wiedzy i umie-
jętności najmłodszych. Jednak przede 
wszystkim był to czas odpoczynku od 
szkolnych obowiązków, przepełniony 
uśmiechem i dobrą zabawą. 

Zimowe ferie w tuchowskim 
Domu Kultury
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JERZYODRONIEC 

To już XI DZIECIĘCE 
IGRZYSKA SPORTOWE 
dla dzieci uczęszczają-

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

Pierwszy dzień Igrzysk odbył 
się we wtorek 22 stycznia 2019 roku, 
otworzyła go burmistrz Tuchowa 
Magdalena Marszałek, życząc 
wszystkim udanej zabawy, sportowej 
rywalizacji i jak najlepszych wyników.

Dzień ten upłynął pod znakiem 
rywalizacji piłeczką celuloidową, czyli 
popularnym ping-pongiem.

W rywalizacji udział wzięło ponad 
80 uczniów z 11 świetlic szkolnych.

Zawodnicy wystartowali w dwóch 
kategoriach:
•	 I kategoria – uczniowie klas V i VI 

(osobno dziewczynki, osobno chłopcy),
•	 II kategoria – uczniowie klas IV 

i  młodsze (osobno dziewczynki, 
osobno chłopcy).

Oto wyniki turnieju tenisa stołowego:
Dziewczyny kl. V-VI:
1. Łątka Katarzyna – Meszna Opacka
2. Sarad Anna – Siedliska
3. Prokop Justyna – Piotrkowice

Dziewczyny kl. IV i młodsze:
1. Prokop Martyna – Piotrkowice
2. Szot Julia – Siedliska
3. Smoszna Magdalena – Jodłówka 
Tuchowska

Chłopcy kl. V-VI:
1. Łempa Mikołaj – Lubaszowa
2. Bandyk Jakub – Piotrkowice
3. Krupa Mikołaj – Meszna Opacka

Chłopcy kl. IV i młodsi:
1. Bandyk Miłosz – Piotrkowice
2. Hołda Konrad – Siedliska
3. Wiejacki Damian – Tuchów 

XI DZIECIĘCE IGRZYSKA SPORTOWE

IV Bezpieczne Ferie 
z OSP Meszna 
Opacka trwały od 14 

do 18 stycznia 2019 roku. 

Kolejna edycja naszych zajęć odby-
wała się w oczekiwaniu na zwycięzcę 
w konkursie na hymn Bezpiecznych 
Ferii. Tytuł ten wywalczył Maciej 
Kita lat 6,5, zdobywając serca jury 
i  strażaków. Teksty piosenek były 
wartościowe i zawierały wszystkie 
wymagane regulaminem konkursu 
elementy. Sprawiły one nam stra-
żakom niewymowną radość z tego, 
jak miło dzieci wspominają czas  
BF z OSP. Za pracę w jury konkursu 
serdecznie dziękujemy Krystynie 
Beściak, Elżbiecie Moździerz oraz 
Annie Argasińskiej, bez Pań nie wiemy, 
jakbyśmy sobie poradzili z wybra-
niem tylko jednej piosenki. Dzięku-
jemy Maciejowi (6,5), Natalce (11), 
Zuzi (11), Sergiuszowi (10) i Julce (7) 
za piękne piosenki. W ubiegłym roku 
rozstrzygnęliśmy konkurs na pieczęć 
BF, który wygrała Patrycja Filar i już 
w tym roku mogliśmy pochwalić się 
własną pieczęcią.

Od pierwszych BF naszym 
celem jest przekazywanie dzieciom 
dobrych zachowań, tworzenie zdro-
wych relacji, zachęcanie do czytania 
„Wędrówki Sówki Tuchówki”, poka-
zywanie, jak aktywnie można spędzać 
czas, ale również profilaktyka uzależ-
nień od używek, Internetu. Organi-
zowaliśmy zajęcia pierwszej pomocy 
przedmedycznej, spotkania z ratow-
nikiem WOPR, znanymi sportowcami 
z naszego terenu. Zadaniem priory-
tetowym jest upowszechnienie tenisa 
stołowego jako dyscypliny sportowej, 
którą zaraził nas Maciej Nalepka, 
dyscypliny rozwijającej koordynację 
wzrokowo-ruchową, cierpliwość 

i wytrwałość. Naszym celem jest też 
pokazywanie dzieciom, że można 
przegrać, można stracić punkty, 
wypaść słabiej, ale to tylko powinno 
mobilizować do dalszej, uczciwej 
pracy nad sobą. 

Podczas BF zawsze możemy liczyć 
na profesjonalną kadrę w  postaci 
opiekunów, dobrze przygotowanych 
i przeszkolonych. W tym roku gorące 
podziękowania kierujemy do druhów 
Piotra Kity i Wiktora Nalepki oraz 
druhny Marty Damian, którzy byli 
z nami w każdy dzień i ofiarowali swój 
wolny czas, urlop, wiedzę, cierpliwość 
i doświadczenie. Dziękujemy druhnom 
Paulinie Sarad i Małgorzacie Orłów 
za opiekę nad dziećmi. Rodzicom za 
przygotowanie poczęstunku na bal 
i zabawę z najmłodszymi.

Zawsze też gościmy laureata 
nagrody „Melaniusza”. W tym roku 
tak się złożyło, że ani zaproszony przez 
nas sportowiec, ani laureatka nagrody 
„Melaniusza” nie mogli być z nami, 

dlatego podjęliśmy decyzję o zorga-
nizowaniu wycieczki. Nie odbyłaby 
się ona bez wsparcia finansowego 
sponsorów oraz rodziców, którzy nam 
pomogli. Honorowy patronat nad 
Bezpiecznymi Feriami objął w tym 
roku właściciel Firmy Transpor-
towej Bartłomiej Sarad. W czwartek  
17 stycznia 2019 r. 25 dzieci i 5 opie-
kunów wyruszyło na przygodę IV BF 
na Oficerską strzelnicę pneumatyczną 
do 17 J w Jaśle oraz Muzeum Lizaka. 
To była wielka przygoda, dziękujemy 
paniom, które nas gościły za ciekawe 
zajęcia, „smaczne” warsztaty, „celne” 
szkolenie i uśmiech.

W  piątek, jak każdego roku, 
nadszedł czas podsumowań i deko-
racji zwycięzców. Emocje sięgały 
zenitu, gdy kolejne dzieci wchodziły 
na podium przy dźwiękach fanfar. 
Uroczystość tę swoją obecnością 
uświetnili: dzieci i   rodzice, wice-
burmistrz Tuchowa Wiktor Chrza-
nowski, Mieczysław Kras, Andrzej 

Witek, Łukasz Giemza, dyrektor PSP 
w Mesznej Opackiej Urszula Hajduga, 
Krystyna i Jerzy Jagiełło.

Zapraszamy do obejrzenia fotore-
lacji z IV BF z OSP Meszna Opacka 
na stronie OSP oraz Facebooku. 
Wyrażamy wdzięczność wszystkim, 
którzy nam pomagali, a są to: Firma 
Transportowa Bartłomiej Sarad, Dom 
Kultury w Tuchowie, firma Rojar, 
firma Coala, Suchan materiały budow-
lane, sklep Trójka – Janusz Grzenia, 
sklep Spar w Tuchowie, Akademia 
Tenisa Stołowego – W.B.M. Krupa, 
piekarnia Więcek, Dorota i  Kazi-
mierz Orłowowie, Agnieszka i Marek 
Cudkowie, Wioletta i Dariusz Zduń, 
Beata i Szczepan Kielawa, Małgo-
rzata i Zygmunt Gutowie, Kazimiera 
Fura, Mariusz Damian, wypożyczenie 
sprzętu nagłaśniającego – DJ Robert 
Damian. Dziękujemy J

Organizatorzy
Zarząd OSP  

w Mesznej Opackiej

Bądź wdzięczny za trudne chwile.
Pozwalają ci wzrastać…

Bądź wdzięczny za swoje ograniczenia.
Dają ci szansę na poprawę…

Bądź wdzięczny za nowe wyzwania.
One budują twoją siłę i charakter…

Bądź wdzięczny za swoje błędy.
Przekazują ci cenne lekcje…

/autor nieznany/

A oto zwycięski tekst piosenki:

Przez te ferie bezpieczne

I. Gdy ferie się zbliżają,
nie mogę jeść, nie mogę spać,

ciągle myślę tylko o tym,
jak z OSP spędzę czas.

Konkurencje i przygody,
w remizie marzeń będą dziś,

wojowanie i nagrody,
to dla dzieciaków super czas.

Przez te ferie bezpieczne, 
bezpieczne oszalałem,

piłkarzyki, zabawa i tenis, to jest toooo...
A strażacy swe serca, swe serca nam oddali,
Tak zabawić, zabawić się można tylko tam.

II. Gdy już ferie się zakończą,
znów nie będę jeść, nie będę spać,

ciągle myślę no i wracam,
do tych ferii cały czas.

Jedna moja myśl wystarczy,
i przypominam sobie już,

o tym czasie nie zapomnę,
i na ferie czekam znów.

Przez te ferie bezpieczne, 
bezpieczne oszalałem,

piłkarzyki, zabawa i tenis, to jest toooo...
A strażacy swe serca, swe serca nam oddali,
Tak zabawić, zabawić się można tylko tam.

/Maciej Kita/

„W remizie marzeń…” w Mesznej Opackiej
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II Bezpieczne Ferie z OSP w KarwodrzyLUCYNAPIĄTEK 

Już po raz drugi Zarząd 
OSP w Karwodrzy pod 
kierownictwem prezesa 

Jana Kosiby zorganizował 
aktywny i bezpieczny 
pierwszy tydzień ferii dla 
dzieci. Z zajęć skorzystało 
aż 65 dzieci z Karwodrzy, 
Trzemesnej i Zabłędzy. 
Bezpieczne ferie z OSP 
to nie tylko zabawa, 
ale również nauka. Pod 
okiem aspiranta Michała 
Mikosa dzieci uczestni-
czyły w pokazie udzielania 
pierwszej pomocy przedme-
dycznej oraz podstawowych 
działaniach operacyjnych 
jednostki OSP w Karwodrzy. 
Odbyła się dyskoteka karna-
wałowa oraz gry i zabawy 
muzyczne. Dzieci pod okiem 
pań z KKK piekły pizze. 

Udało się zorganizować przejazdy 
saniami z panem Kazimierzem Sola-
rzem za co bardzo mu dziękujemy. 
Dzieci miały możliwość gry w tenisa 
stołowego, piłkarzyki, szachy oraz 
gry sportowe, zręcznościowe i plan-
szowe. Dzięki gościnności tuchow-
skiego kina Promień obejrzały bajkę 
Gang Wiewióra, która bardzo się im 
podobała. Podsumowaniem całego 
tygodnia było spotkanie ze sławnym 
żużlowcem Stanisławem Burzą byłym 
wychowankiem Unii Tarnów, a w  tym 
sezonie zawodnikiem i  trenerem 
klubu Wanda Kraków oraz słowackiej 
drużyny Speedway Club Żarnovica. 
Żużlowiec zaprezentował dzieciom 
swój motor, kombinezony, puchary 
i złote medale. Opowiedział o swojej 
międzynarodowej karierze sportowej. 
Rozdawał także zdjęcia z dedyko-
wanym autografem.

Dziękujemy sponsorom: 
Piekarni Jasikowscy z Tuchowa,
Piekarni Nowak z Ryglic,
Piekarni Więcek z Tuchowa,,
Firmie „Korex”, 
Panu radnemu Markowi Krzemieniowi,
Panu Tadeuszowi Hudykce za bezpieczny przewóz 

dzieci do kina.
Dziękujemy paniom ze straży i  KKK za pomoc 

w kuchni i opiekę nad dziećmi oraz panu Łukaszowi 
Włodarzowi za umieszczanie informacji każdego dnia 
na stronie Karwodrzy, a także za oprawę muzyczną na 
dyskotece. Pragniemy podziękować rodzicom dowo-
żącym dzieci na zajęcia oraz tak licznej grupie, dzięki 
której ta akcja się odbyła.

Po raz drugi nam się udało.
Do następnych ferii!

W czwartek 24 stycznia 2019 r. 
odbył się drugi dzień XI Dziecię-
cych Igrzysk Sportowych. Otwarcia 
dokonał  zastępca burmistrza 
Tuchowa Wiktor Chrzanowski, 
który jest również przewodniczącym 

Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych.

W  tym dniu rywalizo-
wali piłkarze i  piłkarki nożne.  
W  rywalizacji wzięło udział  
ok. 120 zawodników z 11 świetlic szkol-

nych. Rozgrywki były prowadzone  
w 2 grupach eliminacyjnych, które 
rozgrywane były na dwóch halach. 

Po długotrwałej rywalizacji rozpo-
częły się mecze fazy półfinałowej:
Tuchów SP – Dąbrówka Tuchowska 4:0

Burzyn – Piotrkowice 0:0 (karne 2:0)
A następnie fazy finałowej:
Tuchów SP – Burzyn 0:0 (karne 0:2)
Piotrkowice – Dąbrówka Tuchowska 0:1

Wyniki końcowe: 
1. miejsce – Burzyn
2. miejsce – Tuchów SP
3. miejsce – Dąbrówka Tuchowska
4. miejsca – Piotrkowice
Pozostałe miejsca zajęły szkoły: 
Lubaszowa,
Jodłówka Tuchowska, 
Siedliska, 
Karwodrza, 
Tuchów KL, 
Trzemesna, 
Buchcice.
Najlepszym bramkarzem został 

wybrany Filip Chrzanowski – Burzyn.  
Królem strzelców z 7 bramkami został 
Konrad Kosiba – Tuchów SP.

Najlepszym piłkarzem został 
wybrany Feliks Bielak – Tuchów SP.

Oto skład zwycięskiej ekipy 
z Burzyna: Filip Chrzanowski, Jakub 
Gogola, Kacper Kurtyka, Michał 
Gawron, Mateusz Noga , Adam 
Dudek, Anna Dudek. Opiekun grupy 
Urszula Dudek.

Zawody jak co roku sędziowali: 
Władysław Hołda, Kazimierz 
Gawryał oraz Sławomir Stec – za 
co serdecznie dziękujemy.

Oprócz rywalizacji sportowej 
było to co najważniejsze: uśmiech 
na twarzach, dobra zabawa, pozna-
wanie nowych kolegów i koleżanek, 
nawiązywanie nowych znajomości. 
Nie zabrakło oczywiście poczęstunku 
dla wszystkich dzieci; soczków, droż-
dżówek i  czekolad oraz cennych 
nagród dla najlepszych, a wśród nich: 
medale, statuetki, dyplomy, komplety 
sportowe, sprzęt turystyczny, zestawy 
elektroniczne, piłki do piłki nożnej dla 
wszystkich świetlic.

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

Koordynatorami igrzysk byli: 
Jerzy Odroniec, Paweł Jantoń, Marek 
Srebro, Janusz Kowalski.

Serdecznie zapraszamy 
za rok.



STANISŁAWJAWORSKI

Pierwsze w 2019 r. 
spotkanie autorskie 
zorganizowane przez 

Dom Kultury w Tuchowie 
odbyło się 4 stycznia. 
W sali Muzeum Miejskiego 
w Tuchowie swoją twór-
czość zaprezentował Miro-
sław Przybyła, autor promo-
wanej, poetyckiej książki 
„Confession Made  
in England”. Poeta urodzony 
w 1955 r. Tarnowie. Dzie-
ciństwo i wczesną młodość 
spędził na Górnym Śląsku. 
W Bytomiu zdał maturę. 
Od 1981 r. mieszkał 
w Tuchowie. Pracował 
jako nauczyciel w szko-
łach w Tuchowie, Burzynie, 
Piotrkowicach. Od 2006 r. 
mieszka w Anglii w miejsco-
wości Norwich. 

Mirosław Przybyła debiutował 
w  1982 r. na łamach Informatora 
WOK w  Tarnowie. Jego wiersze 
były publikowane w prasie lokalnej 
(„TEMI”) i krajowej np. Życiu Lite-
rackim, Katoliku czy Almanachu 
TKL „Bliżej ziemi, bliżej nieba”. Był 
członkiem Tarnowskiego Klubu 
Literackiego, Tarnowskiej Grupy 
„Obserwatorium”, Krajowego Klubu 
Literackiego RSK – ZMW „Scena 
ludowa”. W  1998 r. wydał tomik 
„Przez wszystkie szarości”. Obecnie 
jest członkiem angielskiej grupy 
poetyckiej „Jurnet’s Poetry Group”.

Promowana książka powstała 
w całości w Anglii. Tam poeta napisał 
wszystkie zawarte w  niej wiersze. 
Podzielona jest na dwie części, lite-
racką i albumową. Część literacką 
stanowią wiersze i krótkie teksty pisane 
prozą. Część albumowa to również 
krótka historia obydwu prezento-
wanych miast, z którymi związany 
jest autor – Tuchowa i Norwich oraz 
ilustrujące ją zdjęcia. Teksty są napi-
sane po polsku i angielsku, zamiesz-
czone jakby w lustrzanym odbiciu. 
Ważny udział w  tej publikacji ma 
tłumaczka wierszy i tekstów Bogumiła 
Zdzitowiecka, Polka zamieszkała od 
urodzenia w Anglii.

Spotkanie poprowadził Janusz 
Łukasik, pracownik Domu Kultury. 
Wiersze czytał autor i grupa recy-
tatorska z Domu Kultury: Andrzej 

Jagoda, Monika Siedlik i  Izabela 
Zając. Spotkanie zakończyły długie 
poetyckie dysputy.

Oto fragment tytułowego wiersza:
Na ścianach powiek

Poranek rozwiesił
Panoramy przestrzeni.
Błyskawicami żądz 
Rozpiętych w czasie
Chodzimy po ziemi…
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Lerni – kursy językowe 
i specjalistyczne
BOŻENAWRONA 

Biblioteka Publiczna 
w Tuchowie ponownie 
wykupiła, dostęp do 

platformy edukacyjnej 
umożliwiającej naukę 
on-line. 

W ofercie mamy naukę języków 
obcych takich, jak: angielski, fran-
cuski, niemiecki, hiszpański, włoski 
oraz angielski biznesowy. Ponadto 
od tego roku można korzystać jeszcze 
z dwóch kursów specjalistycznych: 
Pisz 123 oraz Pamiętaj 123. Pierwszy 

umożliwia naukę 
szybkiego pisania 
na klawiaturze 
komputerowej  z użyciem 10 palców 
i bez patrzenia na klawiaturę, drugi 
natomiast ćwiczy pamięć. Kursy dla 
czytelników są darmowe. Wystarczy 
napisać do nas maila na adres  
biblioteka@tuchow.pl , aby otrzymać 
kod dostępu oraz instrukcję korzy-
stania z  kursu. Warto inwestować 
w siebie w każdym wieku, dlatego 
zachęcam wszystkich zainteresowa-
nych do kontaktu z nami. Ilość kodów 
dostępu jest ograniczona, dlatego nie 
warto odkładać tej decyzji na później., 

„Szepty miasta”Kreatywne warsztaty  
dla młodzieży
BOŻENAWRONA 

Biblioteka Publiczna 
w Tuchowie zaprasza na 
cykl warsztatów arty-

stycznych, które odbywać się 
będą przy naszej bibliotece, 
prowadzący to młodzi artyści, 
którzy są chętni, by podzielić 
się swoją wiedzą z młodzieżą. 
Zajęcia zakończą się werni-
sażem, na którym zaprezen-
towane zostaną prace uczest-
ników. Zapraszamy chętne 
osoby w wieku 12-15 lat 
do zapisywania się w BP 
w Tuchowie ul. Chopina 10, 
tel. 14 652 50 08.  
Na chętnych czekamy do  
25 lutego, jednak liczba 
miejsc jest ograniczona.

Wspólny front – warsztaty 
animacji w ramach projektu realizo-
wanego przez Agencję Artystyczną 

Kameny. To cykl spotkań, podczas 
których uczestnicy zgłębią tajniki 
powstawania animacji poklatkowej, 
stworzą ruchome obrazy, a  także 
staną się częścią animowanego filmu. 
Warsztaty poprowadzi Joanna Bąk.

Street of Poland – fotograficzna 
wędrówka, warsztaty realizowane 
w  ramach Stypendium MKiDN 
w  dziedzinie sztuk wizualnych. 
Warsztat z fotografii ulicznej reali-
zowany przez Kamila Domańskiego to 
szansa na odbycie fotograficznej przy-
gody w ramach wędrówki z aparatem 
po mieście. Podczas spotkania uczest-
nicy zapoznają się z teorią fotografii 
dokumentalnej i rozwiną swoje umie-
jętności w praktyce.

Terminy spotkań:
28.02-01.03.2019 r.
29-30.04.2019 r.
28.06.2019 r. i 01.07.2019 r.
29-30.08.2019 r.
02.09.2019 r.

Cyfrowe zasoby 
w tuchowskiej bibliotece
BOŻENAWRONA 

Biblioteka Publiczna 
w Tuchowie oferuje 
swoim czytelnikom 

nie tylko dostęp do księgo-
zbioru własnego w formie 
tradycyjnej – papierowej, 
lecz także do dużej liczby 
zbiorów cyfrowych.

Mamy możliwość korzystania 
z Tuchowskiej Biblioteki Cyfrowej. 
Nie wszyscy pamiętają, iż od wielu 
lat wspólnie z  Gminą Tuchów 
tworzony jest elektroniczny zasób 
książek, czasopism i druków doty-
czących naszego regionu. Dostęp 
do zbiorów lokalnych jest bardzo 
prosty, wystarczy wejść na stronę 

www.tuchow.pl i otworzyć zakładkę 
Tuchowska Biblioteka Cyfrowa. Znaj-
dują się tam wszystkie archiwalne 
numery czasopism lokalnych, książki 
o Tuchowie i okolicy oraz wydaw-
nictwa okazjonalne.

Następnym dużym zbiorem, 
który oferujemy czytelnikom jest 
baza IBUK LIBRA. Są to najnowsze 
książki naukowe i  popularnonau-
kowe, głównie wydawnictwa PWN. 
Mamy wykupiony dostęp do ponad 
2000 pozycji w ramach konsorcjum 
małopolskich bibliotek publicznych. 
Ze zbiorów można korzystać na 
domowych komputerach. W tym celu 
należy odwiedzić naszą bibliotekę, 
założyć kartę, jeśli jeszcze takiej nie 
posiadamy oraz uzyskać specjalny 
kod dostępu oraz instrukcję korzy-

stania z  bazy książek. Baza Ibuk 
Libra jest bardzo przydatna zwłaszcza 
osobom studiującym.

Naszym najnowszym nabytkiem 
jest dostęp do bazy Academica. To 
cyfrowa nowoczesna wypożyczalnia 
międzybiblioteczna zbiorów Biblio-
teki Narodowej. Korzystanie z  tej 
bazy jest możliwe tylko na miejscu 
w  naszej bibliotece w  Tuchowie. 
Academica udostępnia zasoby 
cyfrowe, w tym współczesne książki 
i czasopisma naukowe ze wszystkich 
dziedzin wiedzy. Obecnie w ofercie 
jest 2 747 364 dokumentów.

W  erze cyfryzacji dostęp do 
książek jest coraz łatwiejszy, dlatego 
zachęcamy do korzystania z naszej 
oferty.
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Komu potrzebne 
są dzisiaj wiersze?
JANINAHALAGARDA

W Tuchowie powstała 
niedawno niefor-
malna grupa 

poetycka.

O powstanie takiej grupy zabiegał 
szczególnie pan Kazimierz Wajda 
z Lubaszowej. Pisze on wiersze od 
wielu lat i chce podzielić się swoją 
pasją. Działa również w Stowarzy-
szeniu „Aktywni Lubaszowianie”, 
a także uczestniczy w wielu projek-
tach społecznych, które organizuje 
Stowarzyszenie.

Swoimi zainteresowaniami 
podzielił się ze mną i zaproponował 
utworzenie kręgu poetyckiego. Nakre-
ślił również ogólny projekt działal-
ności grupy.

Ale komu dzisiaj potrzebne 
są wiersze? – zastanawialiśmy się 
wspólnie. Czy jest taka potrzeba, aby 
je publikować? A  może wystarczy 
trzymać je po prostu nadal w szufla-
dach?

Okazuje się jednak, że w naszym 
regionie od wielu lat żyli ludzie, którzy 
tworzyli poezję. Oni tworzyli naszą 
historię i naszą kulturę.

Należy więc odkrywać ich twór-
czość, przybliżać ją młodym i zachęcać 
do prób samodzielnego tworzenia.

Chcemy wspólnie odkrywać 
twórców poezji ziemi tuchowskiej. 
Nadszedł czas, aby podzielić się tą 
twórczością z przyjaciółmi. Właśnie na 
takich spotkaniach. Chcemy również 
rozwijać nasz warsztat, doskonalić 
się, będziemy więc czytać twórczość 
wybitnych poetów polskich, aby uczyć 
się od mistrzów.

Do projektu przyłączyło się już 
kilkanaście osób z gminy.

Co dalej będzie? Co dalej będzie? 
Zobaczymy.

Na początku grudnia 2018 r. 
odbyło się spotkanie w Domu Kultury 
w  Tuchowie. Poświęcone zostało 
poecie Kazimierzowi Karwatowi. 
Uroczyście czytaliśmy więc jego 
wiersze i wspominaliśmy jego nietu-
zinkową postać jako poety, malarza, 
nauczyciela, rzeźbiarza i społecznika. 
Na wieczorku obecna była żona poety 
pani Zofia Karwat i córka pani Miło-
sława Strzelczyk.

Pragnę podkreślić, iż swoją obec-
nością zaszczycili nas radni Rady 
Miejskiej pan Grzegorz Niemiec i pan 
Janusz Łukasik.

Bardzo dziękujemy również  
pani Bożenie Wronie dyrektor Biblio-
teki Publicznej w Tuchowie za obec-
ność i zainteresowanie.

Czytaliśmy też własne utwory.

Retro wigilia
Lecą białe płatki śniegu
wirują tak w ciągłym biegu.
Mróz maluje swoje kwiaty
w małych oknach mojej chaty.

Tato z lasu drzewko niesie
małym dzieciom ku uciesze.
W wgilijny dzień od rana
będzie pięknie ubierana.

Mama kuchnię okupuje
smaczne dania przygotuje.
I na stole tym, ze sianem
wszystko będzie dziś podane.

Nim do stołu usiądziemy,
opłatkiem się połamiemy.
A po spożytej wieczerzy
Bóg w kolędach w żłobie leży.

A gdy wszystko posprzątamy,
resztki wigilii trzodzie damy.
Wspólnie w radości wielkiej
wyruszymy na pasterkę.

/Maria Wójcik 
10.12.2018 r. /

Boże 
Narodzenie

Przyszedł grudzień mroźny srogi
Sypnął białym puchem wszędzie.
Siądźmy wszyscy przy choince
Razem nam weselej będzie

Wiatr kolędę gra na soplach
Nucą ją w karmniku ptaki
Już rozbłysła pierwsza gwiazda
Wieczór to nie byle jaki…

Podzielimy się opłatkiem
Z Przyjaciółmi nam bliskimi
Zanucimy też kolędę
Razem ptakami wszystkimi

A Dzieciątko co zrodzone
W stajence na sianie leży
Radość Miłość i Nadzieję
W naszych sercach niechaj szerzy

/Miłosława Strzelczyk 
2012 r./

Wigilia
W zimie święta to już zwyczaj
każdy z nas obchodzi
Czy naprawdę wtedy
Jezus się narodził?

Dla niektórych to są tylko
dni wolne od pracy.
Ale dla nas święta,
to coś więcej znaczy.

Nie chcę dużo tu wymieniać
co się w sprawie kryje.
Przecież każdy, kto wierzący
świętami dziś żyje.

Szał zakupów przed świętami,
o ból głowę sprawia.
Co kto może, to na święta
na swym stole stawia.

Jeżeli masz w zapasie
trochę pożywienia,
może ktoś potrzebujący,
też jest bez jedzenia.

Daj mu chociaż talerz zupy
i kromeczkę chleba,
Będziesz święta miał wspaniałe
tak właśnie potrzeba.

/Józef Dereń/

Tematyka następnego spotkania, 
które odbędzie się 18 marca 2019 r.  
o  godz.17.00 w  Domu Kultury 
w Tuchowie: „Kobieta”. Przypominać 
też będziemy postać naszej noblistki 
Wisławy Szymborskiej.

Już dzisiaj zapraszamy wszystkich 
chętnych.

Nie lubię wierszy pięknych
niech budzą ludzkie sumienie

/ks. Jan Twardowski 
fragment Piękne/

W dniu 9 stycznia 2019 r. odbył 
się VII Szkolny Konkurs Recyta-
torski ,,W magicznym świecie wierszy 
księdza Jana Twardowskiego”.

Szacowne jury konkursu stanowili:
 – ks. Alfons Górowski – proboszcz 

Parafii pw. Świętego Jakuba 
Apostoła w Tuchowie

 – mgr Wanda Siwek – wicedyrektor 
szkoły

 – s. Krystyna Piwowar – nauczyciel 
religii

 – mgr Katarzyna Krupa – nauczyciel 
– bibliotekarz
W  tym roku udział wzięło  

23 dzieci, które, odświętnie ubrane, 
z przejęciem i wzruszeniem, recyto-
wały wybrane przez siebie wiersze. Nie 
obyło się bez emocji i niespodzianek. 

KLASY III –IV
I m. Styrkowiec Anna, kl. 4 d, Bliscy 

i oddaleni, 
II m. Mikos Alicja, kl. 3 b, O uśmiechu 

w kościele, 
III m. Łątka Honorata, kl. 4 d, 

Wszystko inaczej, 
Wyróżnienie: Bodzioch Oliwia,  

kl. 3 a, Wiara, 
Wyróżnienie: Kucharczyk Julia,  

kl. 3 a, Obiecanki cacanki.

KLASY V- VI
I m. Kielawa Julia, kl. 6 b, Wierna 
I m. Barnaś Kinga,  kl. 6 c, Stare 

fotografie
II m. Kucharczyk Liliana, kl. 5 d, 

Spieszmy się kochać ludzi
III m. Kajmowicz Kornelia, kl. 5 a, 

Spieszmy się kochać ludzi
III m. Sajdak Emilia, kl. 5 c, Nie anioł 

stróż
Wyróżnienie: Mazurkiewicz Milena, 

kl. 6 a, Nieszczęście Nie - nieszczę-
ście

W  tym dniu zostały ogłoszone 
wyniki VII Szkolnego Konkursu 
Plastycznego ,,W magicznym świecie 
wierszy ks. Jana Twardowskiego”. 
Prace ocenili: s. Krystyna Piwowar 
i mgr Stanisław Maniak – nauczyciel 
plastyki.

KLASY III –IV
I m. Prusak Aleksandra, kl. 4 c, 

Wiersz dla dzieci o mędrcach, 
II m. Łątka Filip, kl. 3 a, Zaufałem 

drodze
III m. Mikos Alicja, kl. 3 b, O uśmiechu 

w kościele
Wyróżnienie: Styrkowiec Anna,  

kl. 4 d, Wiersz dla dzieci o mędr-
cach 

KLASY V- VI
I m. Szary Jan, kl. 5 b, Anioł, 

I m. Lisiak Karolina, kl. 6 c, W kropki 
zielone

II m. Kajmowicz Kornelia, kl. 5 a, 
W okularach

II m. Kielawa Julia, kl. 6 b, Mówią
III m. Salamon Zuzanna, kl. 6 a, Aniele 

Boży
Wyróżnienie: Sandecki Sebastian,  

kl. 6 b, Mrówko, ważko, biedronko
Wyróżnienie: Kras Zuzanna, kl. 6 c, 

Rozmowa z Nikodemem

Serdecznie dziękuję wszystkim 
uczniom, którzy wzięli udział w obu 
konkursach, wychowawcom klas, jak 
również rodzicom dzieci. 

Dziękuję uczniom klas szóstych, 
którzy ostatni raz brali udział w obu 
konkursach, a uczestniczyli w nim od 
klasy trzeciej. Na pochwałę zasługuje 
tutaj Karolina Lisiak, której prace 
plastyczne niezmiennie zajmowały 
pierwsze miejsca. Prace bardzo czaso-
chłonne i  wymagające niezwykłej 
precyzji oraz cierpliwości. W pamięci 
pozostaną zapierające dech w pier-
siach interpretacje poezji i  prozy 
Kingi Barnaś. 

W czasie przerwy konkursu recy-
tatorskiego dzieci chętnie dzieliły 
się swoimi przeżyciami ze mną, na 
temat prac plastycznych i  wysłu-
chanej już poezji. To był taki czas, 
gdy wiedziałam, że to, co robię, ma 
sens i dodaje skrzydeł. 

W  imieniu uczestników obu 
konkursów dziękuję fundatorom 
nagród dla dzieci. A są nimi w tym 
roku:

- Rada Rodziców Szkoły Podsta-
wowej im. Stanisława Staszica 
w Tuchowie,

- Ks. Alfons Górowski – Proboszcz 
Parafii pw. Świętego Jakuba Apostoła 
w Tuchowie,

- O. Bogusław Augustowski 
– Proboszcz i  Kustosz Parafii  
pw. N.N.M.P. w Tuchowie. 

Zapraszam w przyszłym roku do 
kolejnej, VIII edycji konkursów.

Opracowała Renata Gąsior

*** 

Poetycka uczta duchowa…
VII Szkolny Konkurs 
Recytatorski Poezji  
ks. Jana Twardowskiego

Dziękuję wszystkim uczestnikom 
VII Szkolnego Konkursu Recyta-
torskiego poświęconego poezji ks. 
Jana Twardowskiego, który odbył się 
w Szkole Podstawowej im. Stanisława 
Staszica w Tuchowie dnia 9 stycznia 
2019 roku. Głównym organizatorem 
i pomysłodawcą konkursu jest nauc-
zycielka języka polskiego Renata 
Gąsior.

Myślę, że w  czasie konkursu 
każdy z jego uczestników korzysta. 

Recytatorzy ćwiczą warsztat, jurorzy 
ćwiczą cierpliwość, poznają nowe 
teksty, uczą się trudnej sztuki obiek-
tywnego oceniania, organizatorzy 
dostrzegają błędy i potknięcia, które 
planują usunąć w kolejnych konkur-
sach, znajdują pomysły na nowe, 
lepsze rozwiązania. Recytatorzy mają 
kontakt z pięknem poezji, trudnej 
często do pojęcia, do dosłownego 
wytłumaczenia, ale to właśnie jest 
najciekawsze. Tajemnica, którą się 
bada, jest lepsza, niż znalezione już 
rozwiązanie. Przytoczę tu anegdotkę 
z  rozmów jury w  czasie przerwy. 
Rozmawialiśmy na temat tego, że 
ksiądz Twardowski zauważał rzeczy 
proste i  oczywiste i  bardzo jasno 
i dosłownie o nich mówił. W jednym 
z wierszy usłyszeliśmy słowa:
(…)Aniele tobie łatwo bo nie masz 
ciała
ale mnie sempiterna zabolała(…) 

/cytat z wiersza Nie Anioł Stróż/
Rozpoczęliśmy dywagacje na 

temat tego, co oznacza słowo SEMPI-
TERNA. Jeden z członków komisji 
stwierdził, że to musi być coś wznio-
słego. Z treści wiersza domyślaliśmy 
się, że jednak skoro Anioł upadł 
i miał lekko, bo nie ma ciała, to może 
to słowo związane jest z jakąś jego 
częścią. A i owszem, po sprawdzeniu 
okazało się, że… sempiterna to bardzo 
ważna część ludzkiego ciała, która 
musi być twarda, kiedy się upada, 
żeby nie bolała. Pozostawiam czytel-
nikom nutkę tajemniczości w celu 
sprawdzenia, co to słowo oznacza.

Mówię o tym po to, aby pokazać, 
że każdy i w każdym wieku może 
czerpać radość z poezji. Recytatorzy 
w tym roku wykazali się dużym zaan-
gażowaniem emocjonalnym, ciekawą 
interpretacją, co skutkowało długimi 
obradami nad przyznaniem miejsc. 
Objawiły się bardzo interesujące nowe 
talenty, niektóre osoby wytrwałą pracą 
dojrzały interpretacyjnie do tego, 
aby zdobyć nawet pierwsze miejsca. 
Cóż mogę powiedzieć. Lubię poezję, 
to wspaniały sposób mówienia 
o  rzeczach prostych i  trudnych, 
ważnych i błahych, ale wszystkie one 
dotyczą życia człowieka i jego uczuć.

Dlaczego pisze się wiersze – 
dlatego, że temu, kto je pisze, wydaje 
się, że ma coś bardzo ważnego do 
przekazania, osobistego do powie-
dzenia, tak ważnego, że trzeba to 
ocalić i zapisać.

/Ks. Jan Twardowski/

Trzymam kciuki za wszystkich 
odważnych recytatorów, którzy chcą 
zmierzyć się z poezją, bo to jest warto-
ściowe. 

Katarzyna Krupa 

P. S. A to mój ulubiony cytat:
I  to wszystko psu na budę bez 

miłości. /Ks. J. Twardowski/

Recytujemy i malujemy wiersze  
ks. Jana Twardowskiego po raz siódmy

uczestnicy konkursu recytatorskiego
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Zbliża się okres rozli-
czeń podatkowych PIT. 
Gorąco zachęcamy 

do wsparcia 1% swojego 
podatku organizacji lub 
osób z terenu gminy 
Tuchów. Poniżej przedsta-
wiamy dane umożliwiające 
oddanie 1% podatku.

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

j STOWARZYSZeNIe 
RODZICÓW I PRZYJACIÓŁ 
OSÓB NIePeŁNOSPRAWNYCH 
„NADZIeJA” W TUCHOWIe 
Numer KRS: 0000028735
j STOWARZYSZeNIe POMOCY 
OSOBOM NIePeŁNO-
SPRAWNYM PRZYJAŹŃ 
Numer KRS: 0000240803
j FUNDACJA SeRCe DZIeCKA 
IM. DINY RADZIWIŁŁOWeJ 
Cel szczegółowy: ZC 6441 Paweł Kras 

Cel szczegółowy: ZC 6146 Julia 
Starostka 
Numer KRS: 0000266644
j STOWARZYSZeNIe SURSUM 
CORDA 
Cel szczegółowy: Wojtek Wojtas 
Numer KRS: 0000020382
j FUNDACJA DZIeCIOM 
„ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ” 
Cel szczegółowy: 32427 Więcek 
Julia 
Cel szczegółowy: 11740 Pindral 
Maria Magdalena 
Numer KRS: 0000037904
j MIeJSKI KLUB SPORTOWY 
„TUCHOVIA” 
Numer KRS: 0000038749
j STOWARZYSZeNIe POMOCY 
OSOBOM NIePeŁNO-
SPRAWNYM „PRZYJAŹŃ” 
Numer KRS: 0000240803
j STOWARZYSZeNIe 
TUCHÓW 2030 
Numer KRS: 0000414940
j FUNDACJA DZIeŁO  
MIŁOSIeRDZIA  
IM. ŚW. KS. ZYGMUNTA 
GORAZDOWSKIeGO

Numer KRS: 0000446904
j ZWIĄZeK OCHOTNICZYCH 
STRAŻY POŻARNYCH RP 
Cel szczegółowy: NAZWA I ADRES 
OSP z terenu gm. Tuchów 
Numer KRS: 0000116212
j FUNDACJA DLA MŁODZIeŻY 
W KRAKOWIe 
Cel szczegółowy: KSM Tarnów-
-MIEJSCOWOŚĆ w której działa 
KSM 
Numer KRS: 0000339553
j STOWARZYSZeNIe 
ROZWOJU JODŁÓWKI 
TUCHOWSKIeJ I JeJ MIeSZ-
KAŃCÓW 
Cel szczegółowy: Jodłówka 
Tuchowska 4340 
Numer KRS: 0000270261
j FUNDACJA POMOCY 
OSOBOM NIePeŁNO-
SPRAWNYM „SŁONeCZKO” 
Cel szczegółowy: 229/R Maksymi-
lian Rąpała 
Numer KRS: 0000186434
j FUNDACJA IM. BRATA 
ALBeRTA 
Numer KRS: 0000028246

Szkolenia zawodowe dla 
Małopolan za pieniądze 
z UE –  pomoc 
dla pracodawców 
szukających fachowców

Ponad 40 tysięcy pracu-
jących Małopolan może 
skorzystać do 2023 roku 

z bonów na szkolenia ogólne 
oraz zawodowe w ramach 
projektu Kierunek Kariera. 
Zostaną oni objęci usługą 
doradczą, a następnie na 
podstawie stworzonego 
planu rozwoju wybiorą dla 
siebie jedną z dofinanso-
wanych form kształcenia, 
w tym w formie egzaminów, 
certyfikatów potwierdza-
jących uprawnienia czy 
studiów podyplomowych. 

Projekt realizowany jest przez 
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, 
a  finansowany z  Regionalnego 
Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Małopolskiego.

O f e r o -
wane jest 
d o f i n a n -
s o w a n i e 
do szkoleń 
językowych, 
kompute-
r o w y c h , 
k u r s ó w 
prawa jazdy 
i  z  zakresu 
k o m p e -
tencji ogólnych. Można również 
korzystać ze szkoleń zawodowych, 
w takich obszarach jak: budowlany, 
elektryczno-elektroniczny, mecha-
niczny i górniczo-hutniczy, rolniczo-
-leśny, turystyczno-gastronomiczny, 
medyczno-społeczny, artystyczny, 
administracyjno-usługowy. 

Już ponad 10 tys. Małopolan 
spotkało się z  doradcą zawo-
dowym i wspólnie z nim przepro-
wadziło Bilans Kariery. Usługa ta 
jest wysoko oceniana przez naszych 
klientów. Zgłaszają nam oni również 
konkretne potrzeby związane ze 
szkoleniami zawodowymi i zdoby-
ciem, często kosztownych upraw-
nień. Bony na szkolenia, które mogą 
otrzymać w naszym projekcie, są dla 
nich konkretną pomocą finansową. 
Ponad 5 tys. osób zamówiło bony 
szkoleniowe.

Projekt ten jest ważny dla miesz-
kańców Małopolski, z  drugiej zaś 
strony cenny dla pracodawców, 
których pracownicy mają szansę na 
rozwój kompetencji, zdobycie aktu-
alnie potrzebnych uprawnień, które 
wykorzystają w pracy na rzecz firmy.

Kto może skorzystać?
Bony na szkolenia trafią do pracu-

jących mieszkańców Małopolski, 
którzy mają więcej niż 25 lat i zakoń-
czyli swoją edukację co najwyżej na 
poziomie matury, natomiast osoby 
powyżej 50. roku życia mogą wziąć 
udział w  projekcie niezależnie od 
wykształcenia. Z bonów mogą skorzy-
stać także osoby prowadzące jedno-
osobową działalność gospodarczą, 
ale tylko te, które nie zatrudniają 
pracowników. Na dofinansowanie 
mogą liczyć również rolnicy.

Bilans Kariery – etap pierwszy
Pierwszym etapem jest tzw. Bilans 

Kariery, czyli rozpoznanie potrzeb 
szkoleniowych klientów i wsparcie 
ich w  podjęciu decyzji o  dalszej 
drodze zawodowej. W trakcie Bilansu 
uczestnicy porządkują wraz z doradcą 
zawodowym wszystko to, co wiedzą 
i umieją. Mogą lepiej określić swoje 
możliwości, to co chcą robić w przy-
szłości, jak się kształcić czy jakie 
szkolenie wybrać. Bilans jest pierw-
szym krokiem do otrzymania bonów 
szkoleniowych.

Bony szkoleniowe – etap drugi
Dzięki otrzymanym bonom uczest-

nicy na bazie stworzonego z doradcą 
planu rozwoju wybierają dla siebie 
jedną z form kształcenia: szkolenie, 
czy np. przystąpienie do egzaminu 
z języka obcego lub zdobycie specja-
listycznych uprawnień, certyfikatów. 

Uczestnicy 
otrzymują 
bony szko-
leniowe po 
podpisaniu 
odpowied-
niej umowy 
i  wpłacie 
max. 15% 
w a r t o ś c i 
tych bonów. 
O f e r t y 

kształcenia są dostępne w ogólno-
polskiej Bazie Usług Rozwojowych, 
w  skrócie BUR. Baza ta obejmuje 
usługi jedynie tych instytucji szko-
leniowych, które spełnią wymogi 
jakościowe.

Czym są bony?
Bony szkoleniowe to prosty sposób 

na podniesienie swoich kwalifikacji. 
Dają one możliwość skorzystania 
z funduszy unijnych bez zbędnych 
formalności. Uczestnik szkolenia nie 
musi przechodzić skomplikowanych 
procedur naboru. Ma możliwość 
wyboru szkolenia dostosowanego do 
swoich potrzeb, a płatności w formie 
bonów ułatwiają rozliczenie.

Gdzie zgłosić się na Bilans 
Kariery?

Wojewódzki Urząd Pracy 
w  Krakowie (plac Na Stawach 1, 
30-107 Kraków) zaprasza zaintereso-
wane osoby, spełniające wymogi doty-
czące zatrudnienia, wieku i wykształ-
cenia do udziału w Bilansie Kariery 
i szkoleniach finansowanych przy 
pomocy bonów. Szczegółowe infor-
macje znajdują się na stronie www.
pociagdokariery.pl.

Usługę Bilansu Kariery oferują:
Centrum Informacji i Planowania 

Kariery Zawodowej w  Krakowie 
e-mail: centrum.krakow@wup-
-krakow.pl tel.: (12) 61 98 455

Centrum Informacji i Planowania 
Kariery Zawodowej w Nowym Sączu 
e-mail: centrum.nowysacz@wup-
-krakow.pl tel.: (18) 44 29 490

Centrum Informacji i Planowania 
Kariery Zawodowej w  Tarnowie 
e-mail: centrum.tarnow@wup-
-krakow.pl 

tel.: (14) 62 69 940

BEZPŁATNA przestrzeń biurowa 
DESK w centrum Tarnowa

Strefa Przedsiębiorcy DESK to idealne miejsce dla małych i średnich przedsiębiorstw, w którym można popracować 
zupełnie za darmo. Nasza przestrzeń sprzyja nawiązywaniu nowych kontaktów, a także daje możliwość poznawania ludzi  
z  różnych branż. Jedni przedsiębiorcy szukają towarzystwa, inspiracji lub motywacji, nato-
miast inni przychodzą do takiego miejsca, bo potrzebują spokoju i  atmosfery skupienia.  
W  Punkcie do dyspozycji mamy salę konferencyjno-szkoleniową, komputerową  
(z pięcioma stanowiskami pracy), a także salę do prywatnych rozmów z klientami. Oferujemy osobom 
spędzającym u nas czas darmowe WiFi, a także dostęp do laptopów, drukarki, tablicy magnetycznej i rzut-
nika. Poza miejscem do pracy przedsiębiorca może korzystać z pełnego wyposażenia biurowego i zaplecza 
kuchenno  – sanitarnego. Nasze biuro mieści się w samym centrum Tarnowa przy ulicy Wałowej 16 – to kolejna 
zaleta dla naszych klientów. Strefa może być wykorzystywana w przeróżny sposób: na spotkania biznesowe, 
rekrutacje, prezentacje czy też szkolenia i konferencje. Dodatkowym ułatwieniem dla przedsiębiorców jest 
możliwość  rezerwacji  sali online oraz sprawdzenia dostępności terminów na naszej stronie internetowej: 
www.desktarnow.pl. 

Przypominamy: kupując węgiel, żądaj  
od sprzedawcy świadectwa jakości!

R E K L A M A

Pozostaw 1% podatku w gminie Tuchów

4 listopada weszło 
w życie rozporzą-
dzenie Ministra Energii 

z dnia 27 września 2018 r. 
w sprawie wymagań jako-
ściowych dla paliw stałych. 
Ministerstwo wprowadziło 
również świadectwa jakości 
paliw w ramach obowiązu-
jącej od 12 września 2018 r. 
ustawy o systemie moni-
torowania i kontrolowania 
jakości paliw.

Ustawa ta dotyczy paliw stałych 
wykorzystywanych w  domowych 
kotłach (o mocy do 1MW).

Od 4 listopada każdy miesz-
kaniec, który kupuje węgiel 
powinien otrzymać informacje 
nie tylko o  tym jakie są jego 
parametry, ale też czy to paliwo 
spełnia wymagania jakościowe. 
Warto upomnieć się o  takie świa-
dectwo podczas zakupu węgla.

Ustawodawca przewidział kary 
grzywny od 50-500 tys. zł lub karę 
pozbawienia wolności do lat 3 za 
sprzedaż paliw ustawowo zakazanych 
(m.in. muły węglowe i flotokoncen-
traty) lub niespełniających wymagań 
jakościowych. Za niewystawienie 
świadectwa jakości lub wystawienie 

takiego, w którym parametry paliwa 
stałego są niezgodne z deklarowa-
nymi, Inspekcja Handlowa wymierzy 
karę grzywny nawet do 200 tys. zł.

Indywidualni nabywcy paliw 
stałych nie będą kontrolowani. 
Kontrole odbywać się będą jedynie 
na składach paliw stałych, czyli 
w  miejscach, w  których można je 
kupić. Za kontrolę odpowiedzialna 
będzie Inspekcja Handlowa oraz 
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsu-
mentów. Koszty kontroli będzie 
ponosił Skarb Państwa.

Źródło: tuchow.pl

 
Serdecznie zapraszamy  

od poniedziałku do piątku, 
w godzinach 8.00-20.00.

Telefon : +48 14 639 08 75
e-mail:  

strefaprzedsiebiorcy@gmail.com
www.desktarnow.pl

Fb: www.facebook.com/
DESKWalowa16 

Fb: www.facebook.com/FRRE.
Tarnow/

Strefa przedsiębiorcy DESK 
prowadzona jest przez Fundację 
Regionalnego Rozwoju Edukacji. 

Projekt współfinansowany 
z budżetu Miasta Tarnowa 

w kwocie 124 980,00 zł.
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Harmonogram 
zebrań wiejskich 
i osiedlowych
Miesiące styczeń, luty i marzec to okres spotkań 

burmistrza, radnych, sołtysów i rad sołeckich 
z mieszkańcami. Poniżej przedstawiamy 

harmonogram zebrań wiejskich i osiedlowych.

24 lutego – Buchcice, godz. 9:10 – szkoła
24 lutego – Kielanowice, godz. 15:00 – centrum dydaktyczno-oświatowe
28 lutego – Tuchów – lewobrzeżny, godz. 17:00 – DK Tuchów
1 marca – Meszna Opacka, godz. 18:00 – szkoła
3 marca – Trzemesna, godz. 11:30 – szkoła
3 marca – Tuchów – prawobrzeżny, godz. 15:00 – klasztor, sala nad furtą
10 marca – Piotrkowice, godz. 11:30 – remiza OSP

Źródło: tuchow.pl

Wybory organów jednostek pomocniczych gminy Tuchów
W tym roku upływa 

kadencja (2015-
2019) sołtysów,  

rad sołeckich i osiedlowych. 
W związku z tym Rada 
Miejska w Tuchowie  
zarządziła na dzień  
17 marca 2019 r. wybory 
do organów jednostek 
pomocniczych gminy 
Tuchów. Wybory planowo 
mają odbyć się w 13 sołec-
twach i 4 osiedlach, w tym 
dwóch nowych, tj. Tuchów-
-lewobrzeżny i Tuchów-
prawobrzeżny.

Lokale wyborcze w  obwodach 
głosowania (tabela na końcu artykułu) 
czynne będą w godz. od 7.00 do 17.00.

W sołectwie wybieramy sołtysa, 
który jest organem wykonawczym 
oraz radę sołecką (liczba radnych 
w tabeli poniżej), która pełni rolę ciała 
doradczego wspierającego sołtysa. 
Przypominamy, że organem uchwa-
łodawczym w sołectwie jest zebranie 
wiejskie.

Liczba radnych  
wybieranych do rad sołeckich

Lp. Sołectwa
Liczba 

radnych 
sołeckich 

1 Buchcice 7

2 Burzyn 9

3 Dąbrówka Tuchowska 7

4 Jodłówka Tuchowska 9

5 Karwodrza 7

6 Lubaszowa 7

7 Łowczów 5

8 Meszna Opacka 5

9 Piotrkowice 5

10 Siedliska 9

11 Kozłówek 5

12 Trzemesna 5

13 Zabłędza 7

W każdym z osiedli wybieramy 
15-osobową radę osiedla, która jest 
organem uchwałodawczym. Wybrana 
rada osiedla wyłoni spośród siebie 
przewodniczącego rady oraz wybierze 
zarząd osiedla, który jest organem 
wykonawczym i  na czele którego 

stał będzie przewodniczący zarządu 
osiedla.

W głosowaniu mogą wziąć udział 
osoby mające ukończone 18 lat i stale 
zamieszkałe na terenie sołectwa czy 
osiedla, a w dniu wyborów posiada-
jące ze sobą dokument tożsamości. 

Aby oddać ważny głos:
 1) w wyborach na sołtysa:
przy zgłoszeniu kilku kandydatów, 

na karcie do głosowania należy 
postawić znak „x” w  kratce obok 
jednego kandydata,

przy zgłoszeniu jednego kandy-
data, na karcie do głosowania 
stawiamy  znak „x” w kratce ozna-
czonej  „ZA” lub „PRZECIW”;

2) w wyborach rady sołeckiej lub 
osiedlowej, należy postawić znak „x” 
przy tylu kandydatach, ilu wybieramy 
do danej rady.

W przypadku zgłoszenia kandy-
datów na członków rad sołeckich lub 
osiedlowych w liczbie równej statu-
towemu składowi rady głosowania 
nie przeprowadza się. Za wybranych 
uznaje się zgłoszonych kandydatów.

Nad przebiegiem wyborów czuwać 
będzie Miejska Komisja Wyborcza 
w Tuchowie oraz sołeckie i osiedlowe 
komisje wyborcze w  składzie od  
5 do 7 osób.

Kandydatów na sołtysów, 
członków rad sołeckich i osiedlowych 
oraz na członków osiedlowych i sołec-
kich komisji wyborczych można zgła-
szać do Miejskiej Komisji Wyborczej 
z  siedzibą w  tuchowskim ratuszu 
(I piętro, pok. nr 16) do 28 lutego br. 
w godzinach od 7.30 do 15.30 oraz na 
zebraniach wiejskich organizowanych 
w tym czasie.

Stosowne druki zgłoszenia kandy-
datów będzie można pobrać w urzę-
dzie, ze strony internetowej oraz na 
zebraniach wiejskich.

Informujemy, że w najbliższym 
czasie planowane jest wprowadzenie 
przez Radę Miejska w  Tuchowie 
nowych statutów sołectw i osiedli, 
które oprócz szeregu zmian poprawia-
jących funkcjonowanie tych jednostek 
wydłużą kadencję ich organów do 
5 lat.

Źródło: 
Ustawa z  dnia 8 marca 1990 r. 

o   samorządzie  gminnym  
(Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm.);

Uchwała nr V/38/2019 Rady Miej-
skiej w Tuchowie z dnia 30 stycznia 

2019 r. w  sprawie zarządzenia 
wyborów sołtysów, do rad sołeckich 
i osiedlowych, ustalenia kalendarza 
wyborczego oraz powołania Miejskiej 
Komisji Wyborczej,

Uchwała nr III/26/2010 Rady Miej-
skiej w Tuchowie z dnia 29 grudnia 

2010 r. w sprawie określenia zasad 
i trybu przeprowadzania wyborów 
sołtysów, rad sołeckich i osiedlowych,

Uchwała nr IV/19/2015 Rady 
Miejskiej w  Tuchowie z  dnia  
28 stycznia 2015 r. w sprawie zmian  
w uchwale nr III/26/2010 Rady Miej-

skiej w Tuchowie z dnia 29 grudnia 
2010 r. w sprawie określenia zasad 
i trybu przeprowadzania wyborów 
sołtysów, rad sołeckich i osiedlowych,

Statuty jednostek pomocniczych 
gminy Tuchów.

Ulga podatkowa na 
wydatki związane 
z termomodernizacją 

Rząd przyjął zmiany w ustawie 
o  podatku dochodowym, które 
wprowadzają ulgę termomoderniza-
cyjną. Nawet 23 proc. wydatków na 
termomodernizację będzie można 
odliczyć w  rozliczeniu rocznym 
za 2019 r. (maksymalnie 53 tys. zł 
odliczenia).

Ulga obejmie wydatki na mate-
riały budowlane, urządzenia i usługi 
związane z realizacją przedsięwzięć 
termomodernizacyjnych, zrealizowa-
nych w ciągu 3 lat. Rozwiązanie to ma 
pomóc w walce ze smogiem.
Kto skorzysta?

Z  ulgi termomodernizacyjnej 
będą mogli skorzystać właściciele 
(współwłaściciele) budynków miesz-
kalnych jednorodzinnych, którzy 
przeprowadzą termomodernizację 
domu lub kilku swoich domów. 
Wsparcie obejmie podatników, którzy 
rozliczają się według skali podat-
kowej, 19 proc. stawki podatku oraz 
ryczałtem od przychodów ewiden-
cjonowanych.
Na jakich zasadach?

Właściciel (współwłaściciel) 
jednorodzinnego budynku mieszkal-
nego odliczy od dochodu (przychodu) 

wydatki na termomodernizację tego 
budynku. Dodatkowym warunkiem 
jest przeprowadzenie termomoder-
nizacji w ciągu 3 lat.

Ulga będzie limitowana. Maksy-
malnie będzie można odliczyć 
23 proc. wydatków, nie więcej jednak 
niż 53 tys. zł.

Podatnicy, którzy przeprowadzili 
termomodernizację i  skorzystali 
przy tym z innej pomocy państwa 
(np. z  dotacji programu „Czyste 
Powietrze”), nie będą mogli skorzy-
stać z ulgi podatkowej w odniesieniu 
do wydatków sfinansowanych przez 
państwo.

Ulga termomodernizacyjna jest 
jednym z działań nakierowanych na 

poprawę jakości powietrza oraz efek-
tywności energetycznej jednorodzin-
nych budynków mieszkalnych. Innym 
przykładem jest program „Czyste 
powietrze”. Umożliwia on korzystanie 
z  dotacji Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej (NFOŚiGW) i wojewódz-
kich funduszy ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej (wfośigw) na 
realizację przedsięwzięć termomo-
dernizacyjnych.

Więcej o uldze podatkowej: 
https://www.muratorplus.pl 
https://www.e-pity.pl 
https://ksiegowosc.infor.pl 
https://serwisy.gazetaprawna.pl/

Źródło: www.tuchow.pl

OBWODY GŁOSOWANIA W WYBORACH DO JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY TUCHÓW

Nr obwodu Granice obwodu
Siedziba Obwodowej Komisji 
Wyborczej

1 Buchcice Szkoła Podstawowa w Buchcicach
2 Burzyn Dom Kultury w Burzynie

3 Dąbrówka Tuchowska
Szkoła Podstawowa w Dąbrówce 
Tuchowskiej

4 Jodłówka Tuchowska
Budynek wielofunkcyjny „Jodełka” 
w Jodłówce Tuchowskiej

5 Karwodrza Szkoła Podstawowa w Karwodrzy
6 Lubaszowa Remiza OSP - Lubaszowa
7 Piotrkowice Szkoła Podstawowa w Piotrkowicach
8 Siedliska Dom Kultury w Siedliskach
9 Trzemesna Szkoła Podstawowa w Trzemesnej

10 Zabłędza Szkoła Podstawowa w Zabłędzy
11 Meszna Opacka Szkoła Podstawowa w Mesznej Opackiej
12 Łowczów Szkoła Podstawowa w Łowczowie
13 Kozłówek Remiza OSP - Lubaszowa

14
Garbek, ulice:
Leśna od numeru 68 B, Jana III Sobieskiego od numeru 80 po stronie parzystej 
i od numeru 95 po stronie nieparzystej, Rolnicza, Wróblewskiego od numeru 42

Dom Kultury w Tuchowie 

15

Tuchów - strona lewobrzeżna, ulice:
650-Lecia, Adama Mickiewicza, Bolesława Prusa, Brzozówki, Działkowiczów, 
Fryderyka Chopina, Głęboka, Ignacego Daszyńskiego, Ignacego Jana 
Paderewskiego, Jana Dzierżona, Jana Florkowskiego, Jana Pawła II, Jana III 
Sobieskiego od numeru 1 do numeru 93 po stronie nieparzystej i od numeru 
2 do numeru 78 po stronie parzystej, Jasna, Józefa Bema,  kard. Stefana 
Wyszyńskiego, Kazimierza Wielkiego, Kąpielowa, Kolejowa, Księżycowa, 
Krótka, Leśna do numeru 67, Łowiecka, Marii Konopnickiej, Mikołaja 
Kopernika, Ogrodowa, Okólna, os. Centrum, Piotrowskiego, Podwale, 
Pogodna, Polna, prof. Stanisława Grochmala, Przedmieście Górne, Rynek, 
Rozwadowskich, Sikorskiego, Słoneczna,  Stefana Żeromskiego, Stroma, 
Szpitalna, Tadeusza Kościuszki, Władysława Reymonta, Władysława Szafera,  
Widok, Wróblewskiego do numeru 41, Wspólna, Zielona, Ziołowa.

Dom Kultury w Tuchowie 

16

Tuchów - strona prawobrzeżna, ulice: bp. Leona Wałęgi, Daleka, Długa, 
Graniczna, kpt. Antoniego Stawarza, mjr. Władysława Drelicharza, Nadziei, 
Nowa, Partyzantów, płk. Józefa Młyńca, Przedmieście Górne, Przemysłowa, św. 
Józefa, Tarnowska, Warzywna, Promienna, Ryglicka do numeru 40, Strzelecka, 
Wołowa, Wysoka

Klasztor o.o. Redemptorystów w Tuchowie, 
Sala „Teologiczna”

17
Kielanowice - ulice:
Górna, Owocowa, Ryglicka od numeru 41, Rzeczna

Centrum dydaktyczno-oświatowe 
w Kielanowicach
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TERESASZYMAŃSKA 
ALEKSANDERKAJMOWICZ 
Mchy rozesłały chłodny kobierzec,
mrówki Telimeny szukają…

/Janina Bagińska/

Mchy 
Należą do roślin zarodnikowych, 

podobnie jak porosty, paprocie, 
skrzypy, widłaki, grzyby i glony. Na 
świecie występuje kilkanaście tysięcy 
gatunków mchów. W Polsce jest ich 
ok. 700. Mchy rosną na wszystkich 
kontynentach i w każdej strefie klima-
tycznej. Można je znaleźć w lasach 
tropikalnych i np. na Antarktydzie. 
Rosną w różnych środowiskach: na 
pniach starych drzew, na skałach, na 
ziemi, na ścianach starych domów, 
dachach, płotach i  w  środowisku 
wodnym, zarówno na nizinach, jak 
i w górach. W naszych warunkach 
mchy spotykane są najczęściej w miej-
scach wilgotnych i ocienionych. Wiele 
z nich z łatwością przeżywa okresowe 
wysuszenie. Chociaż wydaje się, że 
wyschły całkowicie, to po ponownym 
zaopatrzeniu w wodę, po kilku godzi-
nach wracają do pełni życia. Jest to 
zadziwiające, ponieważ mchy nie mają 
korzeni, mają tylko tzw. chwytniki, 
które utrzymują roślinę w podłożu. 
Rolę zaopatrywania w wodę prze-
jęły cienkie, pozbawione naskórka 
listeczki. Listki mchu torfowca 
posiadają tzw. komórki wodonośne, 
które mają maleńkie otworki. Dzięki 
tym komórkom mech zachowuje się 
jak gąbka. Gdy jest sucho, komórki 
wodonośne wypełnione są powie-
trzem, a  gdy jest pod dostatkiem 
wody, to nasiąkają nią jak gąbka. 
Mchy najczęściej porastają podłoże 
gromadnie, tworząc duże skupienia. 
Ze względu na chłonność i  dużą 
pojemność wodną pełnią ważną rolę 
w środowisku. Przyczyniają się np. do 
zatrzymywania wód deszczowych na 
stokach. Otulając podłoże, chronią je 
przed przemarzaniem. Z kolei szczątki 
mchów, porastających skały rozkła-
dają się powoli i  zapoczątkowują 
powstanie próchnicy, a więc przy-
gotowują podłoże innym, bardziej 
wymagającym roślinom. Są pionie-
rami. W lasach mchy mają bardzo 
pozytywne znaczenie. Doświad-

czalnie sprawdzono ich wpływ na 
wzrost drzewostanów i okazało się, 
że obecność pokrywy mchów przy-
śpiesza wzrost drzew o 45%.

Różnorodność mchów jest ogromna. 
Najczęściej spotykany w naszych lasach 
jest mech płonnik. W  porównaniu 
z innymi mchami jest wysoki (ok. 20 
cm). Tworzy luźne, ciemnozielone 
darnie. Idąc z Burzyna szlakiem, który 
prowadzi na Brzankę można podziwiać 
jego żywozielone kobierce – oczywiście, 
jeżeli w lesie jest wilgoć, w czasie suszy 
prawie go nie zauważamy. Mchy lubią 
porastać fragmenty skał, stare pnie, 
wywrócone drzewa, leżące kłody. 

Adam Mickiewicz w  swoich 
pięknych opisach przyrody w Panu 
Tadeuszu nie pominął mchów i kilka-
krotnie je wymienia. Choćby taki cytat 
z III księgi: 

Mchami brodaty
Dąb, włożywszy pięć wieków
Na swój kark garbaty…
Mchami, które obecnie mają duże 

znaczenie gospodarcze są torfowce. 
Budują one specyficzne formacje 
roślinne – torfowiska. Dzięki bardzo 
dużym zdolnościom wchłaniania 
wody i  szybkiemu wzrostowi – 
torfowce gromadzą duże ilości 
nierozłożonej materii organicznej, 
tworząc pokłady torfu. Torf używany 
był kiedyś jako materiał opałowy. 
Górale używali go do uszczelniania 
szpar w  swoich chatach. Obecnie 
torf znalazł zastosowanie głównie 
w ogrodnictwie, leśnictwie, kwiaciar-
stwie, przy uprawie pieczarek. Boro-

winę – jeden z rodzajów torfu stosuje 
się do kąpieli leczniczych w stanach 
zapalnych, gośćcu, chorobach reuma-
tycznych. Przetworzona laborato-
ryjnie borowina jest wartościowym 
surowcem do produkcji lekarstw 
i kosmetyków. W Polsce borowinę 
stosuje się do zabiegów leczniczych 
w większości uzdrowisk. 

Porosty – 
dwa organizmy 
w jednym

Występują na całej kuli ziem-
skiej. Powstały na drodze symbiozy 
(współżycia) grzybów i  glonów. 
Dzięki zespoleniu grzybni (orga-
nizmy cudzożywne) z  glonami 
(organizmy samożywne) – porosty 
wytrzymują często tam, gdzie inne 
rośliny nie mogą przeżyć. Dominują 
w  tundrze polarnej, w  tajdze, na 
terenach wysokogórskich zasiedlają 
nagie skały – torując drogę innym 
roślinom. Są pionierami. Rosną na 
korze wszystkich gatunków drzew, 
również na nagiej ziemi, na grobow-
cach, budynkach, starych parkanach, 
płotach. Występują również na podło-
żach wytworzonych przez człowieka, 
takich jak beton, cegła, metale, szkło, 
a nawet tworzywa sztuczne. Zadzi-
wiają różnorodnością form. Tworzą 
tzw. plechy, które przybierają różne 
postacie. Mogą to być skorupy, 
łuseczki, listki, krzaczki, nitki lub 

mogą być wielopostaciowe (jak np. 
chrobotki). 

Ważną cechą porostów jest ich 
duża wrażliwość na zanieczyszczenia 
powietrza. Są powszechnie wykorzy-
stywane jako biowskaźniki (bioin-
dykatory) stanu czystości powie-
trza. W wielu ośrodkach miejskich 
czy przemysłowych wszędobylskie 
porosty wyginęły całkowicie, tworząc 
tzw. pustynie porostowe. Są szczególnie 
wrażliwe na związki siarki i azotu. 
Dużo porostów podlega ochronie 
gatunkowej. Jednak najważniejszą 
ochroną są działania związane ze 
zmniejszeniem emisji zanieczyszczeń. 

Czy porosty są pożyteczne? Tak 
jak wszystkie organizmy mają one 
swoje miejsce w przyrodzie. Poma-
gają w tworzeniu gleby z litej skały. 
Są pokarmem dla różnych zwierząt, 
m. in. węży, drobnych owadów, a na 
dalekiej północy reniferów (chrobotek 
reniferowy). Przez wieki człowiek 
odkrył wiele sposobów wykorzystania 
porostów. Tradycyjnymi produk-
tami otrzymywanymi z  porostów 
są barwniki: szkarłatne, purpurowe, 
niebieskie, brązowe, zielone i żółte. 
Barwiono nimi tkaniny, wykorzystuje 
się je również do barwienia w prze-
myśle spożywczym. Wszyscy pamię-
tamy papierek lakmusowy, który na 
lekcjach chemii używany był do 
oznaczania pH. Źródłem lakmusu są 
porosty. Do dzisiaj ekstrakty z niektó-
rych porostów stosuje się w leczeniu 
różnych dolegliwości. Przykładem 
jest porost islandzki, czyli płucnica 

islandzka, która rośnie również 
w Polsce. Były czasy, że ludzie żywili 
się tym porostem w okresach głodu 
(zawiera dużo skrobi). Przemysł 
perfumeryjny wykorzystuje niektóre 
gatunki porostów jako utrwalacze 
zapachów. Barwiono nimi tkaniny, 
wykorzystuje się je również do 
barwienia w przemyśle spożywczym. 

Czy możemy u  nas zobaczyć 
porosty? Oczywiście, i nawet teraz, 
gdy jest zima, można je łatwiej 
zauważyć. Na białym, ośnieżonym 
tle uwydatniają się ich kolory i formy. 
Drzewa i krzewy są bez liści, można 
więc zauważyć porosty na ich gałąz-
kach, konarach, pniach.

Warto bliżej przyjrzeć się wierzbom 
czy topolom. Często występuje na 
nich pospolity u nas złotorost ścienny, 
tworzący rozetkę o średnicy kilku cm, 
koloru złocistego. Często występuje 
też na tarninie i dzikim bzie. Podobne 
rozetki, i na tych samych gatunkach 
drzew tworzy obrost gwiazdkowy. 
Różni się barwą – jest sinozielony. Na 
konarach sędziwych dębów na pewno 
znajdziemy jakiś porost. Jednym 
z  bardziej okazałych jest rosnący 
na tych drzewach płucnik modry. 
Porostów nie trzeba szukać daleko. 
Można je zobaczyć np. na starych 
jabłoniach i innych drzewach obok 
domu, na murach budynków, które 
codziennie mijamy, na płotach, na 
starych grobowcach, itp. 

Chociaż trwa zima, to nadal 
można obserwować ciekawą przyrodę 
naszych najbliższych okolic.  

CIEKAWE ROŚLINY MIASTA I GMINY 
Mchy i porosty – z wyglądu niepozorne, a potrafią zadziwić.

Mech gajnik lśniący na dębie 
w lesie Pająkówka

Mech płonnik pospolity 
wokół pnia brzozy

Złotorost ścienny – porost 
na dębie

Mchy i porosty na brzozie  
w lesie Pająkówka

Z PORADNI, czyli okiem logopedyJak najlepiej karmić 
niemowlę?

Umiejętność ssania u noworodka 
jest bardzo istotnym odruchem, który 
obejmuje nie tylko samą czynność 
ssania, ale zespół zachowań towa-
rzyszących przyjmowaniu pokarmu. 
Właściwe wykształcenie się odruchu 
oraz prawidłowa technika ssania 
są także motoryczną podstawą do 
prawidłowego rozwoju mowy. Dzieci, 
u których odruch ssania kształtował 
się niewłaściwie, albo technika 
ssania była niepoprawna, stanowią 
grupę zagrożoną wystąpieniem wad 
wymowy. Podobnie jest z połykaniem, 
kolejnym stałym odruchem, silnie 
połączonym ze ssaniem. Prawidłowa 
technika połykania stanowi moto-
ryczne podłoże właściwego rozwoju 
mowy, zwłaszcza artykulacji.

O tym, że mleko mamy to najlepszy 
pokarm dla dziecka nie trzeba 
nikogo przekonywać. Nie wszyscy 
jednak wiedzą, że karmienie piersią 
jest bardzo korzystne dla niemow-
lęcia z punktu widzenia logopedy, 
gdyż sprzyja prawidłowemu rozwo-
jowi mowy, m.in. stymulując pracę 
narządów artykulacyjnych. Podczas 
karmienia piersią i  prawidłowego 
ssania pracują dokładnie te same 
mięśnie, których używamy później 
przy mówieniu: język się pionizuje, 
pracuje mięsień okrężny warg, pracują 
policzki. Jeśli natomiast maluszek 

karmiony jest butelką ze smoczkiem, 
wtedy język układa się płasko, a jego 
czubek nie pracuje. Dziecko 
karmione piersią oddycha 
prawidłowo przez nos, co 
także jest bardzo istotne 
w prawidłowym rozwoju 
mowy. Korzyści karmienia 
naturalnego jest zatem 
wiele. Logopeda zwróci 
uwagę na właściwy rozwój zgryzu 
i ochronę przed wadami wymowy. 
Dziecko w późniejszym okresie, przy 
wprowadzaniu pokarmów o  stałej 
konsystencji, łatwiej radzi sobie 
z gryzieniem i żuciem.

Warto pamiętać, że mleko mamy 
uważane jest za złoty standard 
żywienia i  zaleca się karmić nim 
co najmniej do 6 miesiąca życia. 
Jeśli jednak mama nie może karmić 
piersią i wybierze butelkę, to najlepiej 
używać smoczka z szerokim oparciem 
dla warg, gdyż wspomaga on mięśnie 
podczas karmienia. Smoczek nie może 
też mieć małej średnicy, ponieważ 
może to spowodować odruch poły-
kania skierowany do przodu, a w przy-
szłości prowadzić do wady zgryzu. 
Smoczki i  butelki należy zatem 
stosować jak najkrócej, najlepiej zacząć 
odzwyczajać niemowlę, kiedy ma  

7 – 8 miesięcy. Zamiast butelki można 
uczyć pić z kubka, a kaszkę czy zupkę 

podawać łyżeczką. Popularne 
wśród rodziców są kubeczki 

do karmienia (ważne, żeby 
miał wywiniętą i zaokrą-
gloną krawędź ułatwiającą 
karmienie). Można go 

jednak stosować tylko wtedy, 
gdy dziecko rozwija się dobrze 

z poprawną koordynacją ssania, 
połykania i oddychania. Picie z otwar-
tego kubka rozwija sprawność mięśni 
warg, policzków i  twarzy. Maluch 
ćwiczy też regulację połykania i oddy-
chania. Jeśli natomiast nie radzi sobie, 
np. często się krztusząc, można wybrać 
specjalny kubek, w którym dziecko 
podczas picia samo kontroluje prze-
pływ płynu siłą ssania. Nie jest wska-
zane zastępowanie butelki ze smocz-
kiem kubkiem niekapkiem, który 
utrwala infantylny sposób połykania. 
Język leży wtedy na dnie buzi, a jego 
czubek tkwi między dziąsłami lub 
zębami, co może powodować seple-
nienie międzyzębowe. Picie z butelki 
czy z niekapków z ustnikiem powyżej 
dwunastego miesiąca życia może mieć 
zatem negatywne skutki dla dziecka. 
Język nie pionizuje się, a powinien, 
gdyż jest to potrzebne do prawidło-

wego połykania i jedzenia pokarmów 
stałych, a potem do wymowy głosek 
dziąsłowych. Wargi stają się wiotkie, 
a  ich właściwe napięcie potrzebne 
jest m.in. do pobierania pokarmu 
z łyżeczki i również do artykulacji 
(głoski wargowe i wargowo-zębowe). 
Ponadto zwiększa się ryzyko próch-
nicy (tzw. próchnica butelkowa), mogą 
też powstawać wady zgryzu. Dziecko 
długo karmione butelką ze smoczkiem 
może mieć także problemy z gryzie-
niem i  żuciem pokarmów stałych. 
Kiedy nasz maluch jest już starszy, 
do picia może używać zwykłego 
kubka, tak samo jak bidonu ze słomką, 
a  kubek niekapek można zabierać 
jedynie na wyjścia.

Podobnie jak z butelką dziecko 
powinno dość wcześnie rozstawać 
się ze smoczkiem „uspokajaczem”. 
Przez pierwsze 6 miesięcy niemowlęta 
używają smoczka głównie do uspo-
kajania. Pomiędzy 6 a 10 miesiącem 
można coraz bardziej ograniczać jego 
użycie, np. tylko do zasypiania. Warto 
proponować dziecku inne zabawki – 
gryzaki o różnym kształcie, twardości 
i różnej fakturze. Dobrym momentem 
na odstawienie smoczka uspokajacza 
jest czas, kiedy dziecko zaczyna jeść 
coraz więcej pokarmów stałych, czyli 

około 12 miesiąca życia. Przedłużające 
się używanie smoczka po 12 miesiącu 
może wpływać niekorzystanie na 
rozwój zgryzu, może powodować 
nieprawidłowy tor oddychania i być 
przyczyną problemów z uszami. Warto 
więc wcześniej pomóc dziecku rozstać 
się ze smoczkiem, bo z upływem czasu 
jest już dużo trudniej. Najlepiej nie 
używać smoczka w ogóle, a jeśli już, 
to należy kupić specjalnie wyprofi-
lowany, podobny do kształtu piersi 
i brodawki. Zmniejszymy tym samym 
ryzyko wystąpienia wad wymowy 
i wad zgryzu.

Do logopedy można się udać 
z dzieckiem profilaktycznie, by spraw-
dzić czy wszystko przebiega prawi-
dłowo. Także z  małym dzieckiem, 
jeśli coś niepokoi rodziców. W wieku 
starszym można sprawdzać tabelkę 
rozwoju mowy dziecka. Nie należy 
natomiast czekać, aż dziecko samo 
zacznie realizować głoski, których 
wymowa sprawia mu trudność. 
Niektóre dzieci nie poradzą sobie same 
i trzeba im w tym pomóc. Pomoc logo-
pedyczna w poradni psychologiczno-
-pedagogicznej jest nieodpłatna i nie 
jest wymagane skierowanie od lekarza.

Aneta Knapik – logopeda
www.pppptarnow.pl
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"Czyste powietrze": 
wznowiono nabór wniosków
Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej 

w Krakowie ogłasza, że 
21 stycznia 2019 r. został 
wznowiony nabór wniosków 
o dofinansowanie przedsię-
wzięć w ramach programu 
priorytetowego "Czyste 
powietrze".

Wnioski o  dofinansowanie są 
przyjmowane drogą elektroniczną lub 
– w przypadku, gdy wnioskodawca 
nie ma możliwości złożenia wniosku 
drogą elektroniczną – w formie papie-
rowej.

Ponadto, w związku z wejściem 
w życie Ustawy z dnia 9 listopada 
2018 r. o zmianie ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych oraz 
ustawy o zryczałtowanym podatku 

dochodowym od niektórych przy-
chodów osiąganych przez osoby 
fizyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 2246), 
informujemy, że z dniem 01.01.2019 r. 
nastąpiła zmiana niektórych zapisów 
programu priorytetowego „Czyste 
powietrze” i  załącznika nr 1 do 
Programu – Warunki Techniczne 
oraz dokumentacji programu.

Wnioski o dofinansowanie złożone 
przed wejściem powyższej zmiany 
w życie rozpatrywane będą w oparciu 
o zapisy dokumentów programowych 
oraz wzory obowiązujące na dzień 
złożenia wniosku.

Więcej szczegółów można dowie-
dzieć się na stronie: https://www.
wfos.krakow.pl/portalbeneficjen-
ta/o-programie

Kontakt w  sprawie programu 
„Czyste powietrze”:

Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Krakowie

ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków
infolinia (czynna w  godzinach 

8.00-15.00): 
502 073 066, 12 422 94 90 wew. 2
e-mail: czyste.powietrze@wfos.

krakow.pl
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

KOMUNIKAT 
KOMISARIATU POLICJI 
W TUCHOWIE
W Tuchowie przy 

Osiedlu Centrum 
znajduje się plac 

zabaw dla dzieci o nazwie 
„Wesołe Podwórko”, a przy 
nim jest usytuowany 
parking oraz ciąg garaży. 

W  miejscach tych często 
gromadzi się młodzież. Osoby 
te często zaśmiecają ten teren, 
spożywają alkohol, zakłócają ład 
i porządek publiczny, ciszę nocną. 
Często też w tych rejonach prze-
bywa młodzież wagarująca. Do 
takich sytuacji dochodzi w  dni 
robocze od poniedziałku do piątku 
od godziny 7.00 do godzin nocnych 
oraz w  pozostałe dni od godzin 
popołudniowych. Ponadto zdarza 
się, że właściciele psów wyprowa-
dzają je na plac zabaw, gdzie teren 
jest zanieczyszczany, pomimo że 
regulamin placu zabaw zabrania 
wprowadzania zwierząt. O takich 
negatywnych zachowaniach infor-
mowali mieszkańcy oraz radni.

Rejon ten został objęty szcze-
gólnym nadzorem przez patrole 
Policji, których zadaniem jest 
wyeliminowanie negatywnych 
zjawisk. W przypadku wystąpienia 
takowych negatywnych zachowań 
należy natychmiastowo przeka-
zywać telefonicznie informacje do 
Komisariatu Policji w Tuchowie, 
a  to pomoże w wyeliminowaniu 
tych wykroczeń.

Komisariat Policji w Tuchowie
ul. Kopernika 1
33-170 Tuchów
tel. 14 628 23 80 wew. 831-2380
fax 14 628 23 81

Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju  
edukuje najmłodszych na temat ekologii

ANNAMADEJSKA

Dzięki pozytyw-
nemu rozpatrzeniu 
wniosku oraz podpi-

saniu umowy o przyznanie 
pomocy z urzędem  
Marszałkowskim przez 
Pogórzańskie Stowarzy-
szenie Rozwoju w dniach  
28 stycznia – 15 lutego 
odbyły się warsztaty 
z edukacji ekologicznej. 

Przedmiotem umowy była reali-
zacja operacji własnej w  ramach 
poddziałania Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez 
społeczność w  ramach działania 
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego 
w ramach inicjatywy LeADeR” obję-
tego Programem w zakresie: wzmac-
niania kapitału społecznego, w tym 
przez podnoszenie wiedzy społecz-
ności lokalnej w zakresie ochrony 
środowiska i zmian klimatycznych, 
także z wykorzystaniem rozwiązań 
innowacyjnych.

Operacja polegała na przeprowa-
dzeniu pięciu cykli zajęć pn. „Warsz-
taty ekologiczne z zakresu ochrony 
środowiska i  przeciwdziałania 
niekorzystnym zmianom klimatu” 
adresowanych do dzieci wszystkich 
szkół podstawowych z terenu pięciu 
gmin: Ryglice, Rzepiennik Strzy-
żewski, Szerzyny, Gromnik, Tuchów. 
Łącznie udział w warsztatach wzięło 
500 uczestników. Celem szkolenia 
było podniesienie wiedzy z zakresu 
ochrony środowiska i  przeciw-
działania niekorzystnym zmianom 
klimatu.

Warsztaty przeprowadzone były 
przez edukatorów Fundacji Pracowni 
Kreatywnej w Tarnowie i składały się 
z  trzech modułów: teoretycznego, 
artystycznego oraz demonstracyjnego. 
Podczas interaktywnego wykładu 
dzieci wprowadzone zostały w zagad-
nienia związane z ekologią. Poznały 
zagrożenia wynikające z zanieczysz-
czania środowiska i niekorzystnych 
zmian dokonujących się w naszym 
klimacie. We współpracy z prowa-
dzącym wykład wypracowały zasady 
dbania o środowisko i przeciwdzia-
łania zmianom, które niszczą środo-
wisko i klimat. W części artystycznej 
wykorzystywały pojemniki recyklin-
gowe ze szkła, plastiku i tektury, by 
nakleić na nie odpowiednie dla segre-
gacji śmieci kolorowe kartony i przy-
ozdobić je elementami dekoracyjnymi, 

gotowymi i stworzonymi przez siebie. 
Część demonstracyjna warsztatów 
polegała na zaprezentowaniu dzie-
ciom SmartDomu, czyli specjalnie 
zaprojektowanej na potrzeby projektu 
konstrukcji, która została uzbrojona 
w szereg czujników i urządzeń spra-
wiających, że ten z pozoru niepozorny 
tekturowy dom zamienił się w dom 
inteligentny. Ideą SmartDomu było 
pokazanie, jak domowym sposobem, 
dzięki wykorzystaniu dostępnych 
technologii, można na co dzień przy-
czyniać się do poprawy stanu środo-
wiska, a przede wszystkim zmniej-
szyć nasz niekorzystny wpływ na nie. 
Wśród wykorzystanych w  Smart-
Domu czujników i urządzeń, znalazły 

się m.in.: panel fotowoltaiczny auto-
matycznie podążający za ruchem 
słońca na niebie, który w ten sposób 
wykorzystuje maksymalnie energię 
słoneczną, roleta okienna odsuwa-
jąca lub zasuwająca się w zależności 
od panujących warunków wewnątrz 
oraz na zewnątrz budynku, regulu-
jąca temperaturę wewnątrz pomiesz-
czenia, oświetlenie wewnętrzne 
dopasowujące swoje natężenie do 
panujących warunków świetlnych 
wewnątrz SmartDomu, czy też system 
bezdotykowego uruchamiania wody 
w kranie, dodatkowo wyposażony 
w alarm informujący o poziomie wody 
w umywalce lub wannie. Zarówno te 
wszystkie nowinki technologiczne, 

jak i  sama konstrukcja wzbudziły 
u dzieci ogromne zainteresowanie 
i entuzjazm. Ale właśnie taka była idea 
przedsięwzięcia! Dzieci otrzymały 
poczęstunek, materiały edukacyjne 
w postaci eko-ściągi oraz ekogadżet 
w postaci elektronicznej kaczuszki 
służącej do pomiaru czasu brania 
prysznica, a tym samym zużycia wody.

Niesamowitą frajdę sprawił dzie-
ciom ostatni akcent warsztatów – 
odbijanie pomalowanych farbami 
dłoni na domku. Po zakończonych 
zajęciach dzieci z uśmiechniętymi 
buziami, napełnionymi wiedzą 
głowami wróciły do domów i szkół, 
by teorię przekuwać w dobre praktyki 
służące środowisku, im i ich bliskim.
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Kontrakt na 
specjalistyczne badania 
przyszłych mam
Coraz więcej pacjentek korzysta 

w Tuchowie z Programu badań 
prenatalnych, umożliwiają-

cego leczenie niektórych wad płodu 
jeszcze w łonie matki. Liczba pań, 
które poddają się takiej diagnostyce 
rośnie z roku na rok o kilkadziesiąt 
procent. W roku bieżącym będzie 
ich blisko dwa tysiące. Centrum 
Zdrowia Tuchów podpisało właśnie 
z Narodowym Funduszem Zdrowia 
kontrakt na realizacje tych badań 
w ciągu najbliższych pięciu lat. 

Nieinwazyjne badanie płodu, przeprowa-
dzone w okresie rozwoju wewnątrzmacicznego, 
pozwala upewnić się, że dziecko rozwija się 
prawidłowo. Składa się na nie badanie USG 
i biochemiczne testy krwi. - Współczesne narzę-
dzia diagnostyczne umożliwiają wykrycie części 
wad płodu już w łonie matki. W takiej sytuacji 
lekarze mogą leczyć nienarodzone jeszcze dziecko 
lub przygotować się do udzielenia mu właściwej 
pomocy już po porodzie – mówi dr nauk medycz-
nych Artur Czekański, specjalista w zakresie 
ginekologii i położnictwa. 

Warto dodać, że ryzyko wystąpienia pato-
logii płodu rośnie powyżej 35 roku życia matki. 
Ponadto przeprowadzenia badań prenatalnych 
jest zalecane w sytuacji, gdy w rodzinie matki 
były choroby genetyczne lub jeśli poprzednie 
dziecko urodziło się z  wadą. Warunkiem 
wykonania takiej diagnostyki jest skierowanie, 
wystawione przez lekarza prowadzącego ciążę.  

Na badania można się rejestrować pod numerem 
tel. 14 65 35 114.

Ryzyko populacyjne urodzenia dziecka 
z wadą wrodzoną wynosi około 3-5%. Każdy 
przypadek stwierdzonej patologii wymaga 
weryfikacji za pomocą badań genetycznych. 
Niektóre problemy zdrowotne płodu np. zaka-
żenie parwowirusem można leczyć poprzez 
wewnątrzmaciczne przetoczenie krwi. 

Warto podkreślić, że badania prenatalne 
są bezpieczne dla dziecka i dla matki. Według 
opinii specjalistów ultrasonografia nie ma nega-
tywnego wpływu na zdrowie dziecka, na wagę 
urodzeniową noworodków ani na wady niena-
rodzonych dzieci.

R E K L A M A

Będą kolejne badania 
ratujące życie
Siedem tysięcy mieszkanek 

powiatu tarnowskiego skorzy-
stało już z diagnostyki na 

cyfrowym mammografie w Centrum 
Zdrowia Tuchów. Tylko w minionym 
roku na przeprowadzenie radio-
logicznego badania piersi zdecy-
dowało się ponad tysiąc czterysta 
pacjentek. Wiadomo już, że panie 
będą mogły nadal korzystać 
z możliwości wczesnego wykry-
wania zmian o charakterze onkolo-
gicznym. Centrum Zdrowia Tuchów 
podpisało  kolejny kontrakt na 
wykonywanie tych badań do końca 
2023 roku.  

Bezpłatnie badanie bez skierowania jest 
dedykowane dla pań w wieku od pięćdziesięciu 
do sześćdziesięciu dziewięciu lat, które przez 
ostatnie dwa lata nie wykonywały mammo-
grafii i nie leczą się z powodu nowotworu piersi. 
Aby się zarejestrować należy zatelefonować pod 
numer 604 430 775. 

Warto przypomnieć, że rak piersi rozwija się 
bez widocznych objawów, a szybki czas reakcji 
może uratować życie. Czynniki zwiększające 
ryzyko zachorowania to: występowanie choroby 
wśród członków rodziny, urodzenie dziecka po 
35. roku życia, bezdzietność, ale też wczesna 
pierwsza miesiączka oraz późna menopauza. 
W sytuacji kiedy podstawowe badanie wskazuje 
prawdopodobieństwo zmian pacjentka dostaje 
skierowanie do etapu diagnostyki pogłębionej, 
która także wykonywana jest w Tuchowie.

Badanie mammograficzne pozwala wykryć 
guzy, które mają dwa, trzy milimetry. Nie jest to 

możliwe przy samobadaniu. W praktyce zdarza 
się, że kobiety, które zgłaszają się do lekarza 
i proszą o pomoc, bo wyczuły w piersi guz, mają 
już kilkucentymetrowe zmiany. Leczenie jest 
wtedy bardziej skomplikowane i czasochłonne. 

Jedna na dwadzieścia diagnozowanych 
pań trafia do pogłębionego etapu diagnostyki. 
W Tuchowie jest on wykonywany także dla 
pacjentek z okolicznych ośrodków. W sumie 
takich badań realizowanych jest blisko  
200 rocznie. W rezultacie kompleksowej diagno-
styki w bieżącym roku potwierdzono czternaście 
przypadków raka. Kolejnych dwadzieścia pań 
zostało skierowanych do dalszej weryfikacji 
zmian.
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Orkiestrowy bilans pomocy 
dla porodówek
Wielka Orkiestra  

Świątecznej Pomocy 
grała w tym roku  

13 stycznia dla najmłod-
szych pacjentów. Fundacja 
WOŚP za pieniądze ze 
zbiórki darczyńców 
zakupi nowoczesny sprzęt 
medyczny dla specjalistycz-
nych szpitali dziecięcych. 
Sprawdziliśmy, co fundacja 
Jurka Owsiaka kupiła w 
ostatnich latach dla Poro-
dówek Nowej Generacji 
w Tuchowie i Dąbrowie 
Tarnowskiej.

W minionym roku dzięki orkie-
strze Oddział Neonatologii Centrum 
Zdrowia Tuchów wzbogacił się o urzą-
dzenie do screeningowego badania 
słuchu maluchów o wartości blisko 
14 tys. zł. Z takiego samego urzą-
dzenia mogą korzystać noworodki 
na Powiślu. Fundacja WOŚP zakupiła 
je rok wcześniej dla oddziału tej samej 
specjalności w Centrum Zdrowia 
Dąbrowa Tarnowska. Łatwiej się 
opiekować najmłodszymi pacjentami 
także dzięki zakupowi stanowiska 
resuscytacyjnego do Tuchowa. Prócz 
przywrócenia krążenia zadaniem tego 
sprzętu jest też pielęgnacja małych 
pacjentów. Zapewnia on odpowiednie 
warunki termiczne, głównie wcze-
śniakom i niemowlętom z niską masą 
urodzeniową. Zminimalizowanie strat 
ciepła jest warunkiem niezbędnym 
do poprawy ich stanu zdrowia. Nato-
miast inkubator zamknięty zakupiony 
dla tuchowskiego Oddziału Neona-
tologii monitoruje wiele czynności 
życiowych. Wyposażony jest w alarmy 
optyczne i dźwiękowe dostępne dla 
personelu, ale obojętne dla małego 
pacjenta. Ma efektywną kurtynę 
powietrzną i podwójne ścianki, by 
zapewnić kontakt matki z dzieckiem 
w najbezpieczniejszy z możliwych 
sposób. Dodatkowo posiada funkcję 
ułatwiającą dobór parametrów termo-
regulacji, aby dziecko przebywało  
w warunkach jak najbardziej zbli-
żonych do naturalnych. Urządzenie 

zapewnia dobrą widoczność i dostęp-
ność do małego pacjenta. Posiada 
elektroniczną wagę i jest w pełni 
zautomatyzowane. Ponadto na liście 
orkiestrowych zakupów znalazł się 
także kardiomonitor dla Porodówki 
Nowej Generacji w Tuchowie. Wśród 
darów z ostatnich lat są też: lampa 
do fototerapii i specjalistyczne urzą-
dzenie do pomiaru orientacyjnego 
poziomu żółtaczki – bilirubinometr. 
Zabieg wykonywany przy pomocy 
tego sprzętu polega na naświetlaniu 
noworodka światłem, które przy-
spiesza rozkład wywołującego chorobę 
związku – bilirubiny i usunięcie 
jej z organizmu dziecka. W sumie 
w ostatnich latach dla Porodówek 
Nowej Generacji Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy zakupiła sprzęt 
za około 125 tys. zł. 

Aby wesprzeć WOŚP w bieżącym 
roku można było zarówno wrzucić 
pieniądze do puszki jednego z wolon-
tariuszy, jak i przekazać darowiznę za 
pośrednictwem dedykowanej strony 
internetowej wpłacam.wosp.org.pl, 
serwisu Facebook, karty płatniczej 
oraz poprzez wysłanie sms-a.

www.mapadotacji.gov.pl

Przebudowa stadionu MKS Tuchovia wraz z zagospodarowaniem 
„Skałki” w celu utworzenia ścieżki rekreacyjnej

Beneficjent: Gmina Tuchów

Cel projektu: Rozwiązanie istotnych problemów społecznych mieszkańców 
obszaru rewitalizacji gminy Tuchów poprzez stworzenie na terenach 
podworskich infrastruktury rekreacyjnej i sportowej, dostosowanej 
do potrzeb różnych grup odbiorców.

Ponad 8700 zł 
zebrano w Tuchowie 
podczas 27. Finału 
WOŚP
Tradycyjnie w drugą 

niedzielę stycznia 
odbył się 27. Finał 

Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy. W tym 
roku graliśmy pod hasłem 
„Pomaganie jest dziecinnie 
proste”. Tuchowski sztab 
WOŚP miał swoją siedzibę 
w Domu Kultury. Od samego 
rana wolontariusze zbierali 
pieniądze do puszek. 

Na zakończenie w  tuchowskim 
Domu Kultury odbyła się licy-
tacja gadżetów WOŚP oraz dwóch 
voucherów przekazanych przez 
firmę DYFER 4X4. Vouchery obej-
mują przejażdżkę terenówką w praw-
dziwym terenie na miejscu pasażera.

W  Tuchowie 27. Finał WOŚP 
podsumowaliśmy kwotą ponad 
8700,00 zł. Zebrane środki 

zostaną przeznaczone na zakup 
sprzętu dla specjalistycznych szpitali 
dziecięcych.

Serdecznie dziękujemy wolon-
tariuszom za podjęty trud i pracę, 
stałym darczyńcom oraz byłej wolon-
tariuszce za przekazanie pysznego 
ciasta dla wolontariuszy, zaś funk-
cjonariuszom tuchowskiej Policji za 
wsparcie 27. Finału WOŚP i czuwanie 
nad bezpiecznym jego przeprowa-
dzeniem. 

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

Organizatorzy
Sztabu WOŚP w Tuchowie

R E K L A M A



sport34 styczeń 2019 | nr 1 (75)

SREBERKA z CKZiU Liderki nie zwalniają tempa

Wygrana LIDEREK  
w V kolejce PALS
uKS Lider MOSiR Tuchów vs MKS Ryglice 
3 - 0 (25-14, 25-15, 25-12)

Liderki z kompletem punktów – PALS

Liderki najlepsze  
w Ciężkowicach

IX Drużynowy Turniej Szachowy 
o Puchar Burmistrza Tuchowa

23 lutego 2019 r. 
(sobota) 

godz. 9.00 – potwierdzenie 
drużyn szachowych 

z imiennymi składami.
godz. 9.30. – uroczyste 

otwarcie turnieju.
Dom Kultury w Burzynie

uCZESTNICY:
– czteroosobowe drużyny sołeckie 

i osiedlowe bez ograniczeń 
wiekowych z gminy Tuchów

– czteroosobowe drużyny juniorskie 
(szkolne do 18 lat) z poszczególnych 

szkół z gminy Tuchów

NAGRODY: 
puchary dla trzech najlepszych 

drużyn w turnieju i trzech 
najlepszych drużyn juniorskich, 

statuetki dla mistrzów 
poszczególnych szachownic, medale 
i dyplomy dla drużyn szachowych.

SPRAWY ORGANIZACYJNE:  
sołtysi sołectw, przewodniczący Rad 
Osiedlowych, radni Rady Miejskiej 

oraz dyrektorzy szkół z gminy 
Tuchów zgłaszają drużyny  
do 20 lutego br. e-mail: 
romankawa@gmail.com,  

tel. 537 378 388 lub 
czes.mar.@interia.pl, 

tel. 697 488 747

Czesław Markiewicz –  
sędzia główny zawodów.

Zapraszamy do udziału w turnieju 
wraz z opiekunami  

drużyn szachowych.
Tempo gry P’ 15

Ilość rund: 7
Drużyny kojarzone komputerowym 

programem ChessArbiter
Wpisowe: 20 zł od drużyny

Zakończenie turnieju i rozdanie 
nagród około godz. 13.30

ORGANIZATORZY: 
Akademia Szachowa – Czesław Markiewicz 

Roman Kawa

SŁAWOMIRWASIEK 

II miejsce zajęła drużyna 
szczypiornistek 
z CKZiu w Tuchowie 

w Mistrzostwach Powiatu 
Tarnowskiego w Piłce 
Ręcznej Dziewcząt. Srebrne 
medale cieszą tym bardziej, 
że dziewczęta podczas 
turnieju organizowanego 
w hali sportowej CKZiu 
w Tuchowie włożyły wiele 
„serca w grę”, nie odpusz-

czały nawet na chwilę, 
wykazując bardzo duże 
zaangażowanie.  
GRATuLACJE!

Reprezentacja CKZiU w Tuchowie: 
Weronika Grzenia (c), Beata 
Obnowska, Dominika Hołda, 
Patrycja Galas, Beata Bartkiewicz, 
Sylwia Gogola, Iwona Hołda, Anna 
Kozioł, Natalia Niziołek, Wero-
nika Wójcik, Sandra Styrkowiec. 
Opiekunowie: Iwona Błaszczyk, 
Sławomir Wasiek.

SŁAWOMIRWASIEK

Nie zwalniają tempa 
siatkarki tuchow-
skiego Lidera. Juniorki 

i seniorki pokonały na 
własnym parkiecie zespół 
POGóRZE Ciężkowice  
w VI kolejce ligi PALS, wspi-
nając się na szczyt tabeli 
w Pogórzańskiej Amator-
skiej Lidze Siatkówki Kobiet, 
natomiast ich młodsze 
koleżanki wygrały V Turniej 
Małopolskiej Ligi Kadetek 
rozgrywany na parkiecie 
SALOSu Kraków. Awanso-
wały do wyższej ligi.

uKS LIDER Tuchów vs Pogórze Ciężkowice (3-2)
PALS uKS MOSiR LIDER TuCHóW vs SALOS Kraków (3-0)
LIDER MOSiR Tuchów vs ISKRY Grybów (3-0 )

SŁAWOMIRWASIEK

Z kompletem zwycięstw, 
bez straty seta ukoń-
czyła drużyna siat-

karska uKS LIDER Tuchów 
udział w turnieju siatkar-
skim zorganizowanym przez 
uKS CIESZKO CIĘŻKOWICE. 
W turnieju udział wzięło  
6 drużyn z rejonu Pogórza. 

Formuła turnieju przewi-
dywała rozgrywki „każdy 
z każdym” do dwóch setów.

Tabela końcowa:
1. UKS Lider Tuchów
2. LO Bobowa
3. SP Bobowa
4. Cieszko Ciężkowice
5. LO Gromnik
6. GP Ciężkowice

SŁAWOMIRWASIEK

Kolejne trzy punkty dopi-
sały na swoje konto 
siatkarki tuchowskiego 

Lidera. 

W meczu VII kolejki ligi PALS 
pokonały zespół LO Gromnik. Mecz 
był ciekawym widowiskiem. Publicz-
ność oglądała dużo długich akcji, 
mocnych ataków oraz skutecznej 
obrony z obu stron siatki. I set po 
bardzo dobrej grze wygrały liderki, 
choć nie ustrzegły się niepotrzeb-
nych błędów własnych. Początek  
II seta należał do przyjezdnych, które 
wykorzystały chwilową dekoncen-
trację gospodarzy i odskoczyły na 
kilka „oczek” (2-7). Jednak tylko 
kilka minut potrzebowały tucho-
wianki na dogonienie rywalek (11-11) 
i wygranie II seta. Set III potwier-

dził dobrą dyspozycję zawodniczek 
z Tuchowa. Na pochwałę zasługują 
również najmłodsze siatkarki, które 

godnie zastąpiły nieobecne starsze 
koleżanki z podstawowej „szóstki”. 
Gratulacje!

uKS Lider MOSiR Tuchów vs   
LO Gromnik 3-0 (25-17,25-17, 25-14)
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ALFAbet 2018
ALFAbet 2018, czyli podsumo-

wanie wydarzeń 2018 roku w klubie 
sportowym Alfa Siedliska. Minął 
właśnie rok pełen pracy i ciekawych 
wydarzeń w Alfie Siedliska. Zakoń-
czenie roku i początek nowego to 
tradycyjnie czas podsumowań, 
a  także refleksji nad mijającymi 
365 dniami. Zapraszamy do krót-
kiej lektury.

A jak ALFA SIeDLISKA. Podsu-
mowanie wydarzeń sportowych 
i  organizacyjnych w  2018 roku 
dotyczy właśnie tego klubu z gminy 
Tuchów. 

B jak BIeLKO. Firma z Tuchowa 
objęła patronatem utworzoną 
w 2018 roku Szkółkę Piłkarską Alfy 
Siedliska. Dzięki Katarzynie i Jaro-
sławowi Bielakom wszyscy wycho-
wankowie otrzymali kompletne stroje 
sportowe, podobnie jak trenerzy. 
Oprócz wsparcia finansowego zawsze 
wspierali klub radami i pomysłami.

C jak CIeKAWA AKCJA. Bo taką 
właśnie akcję w internecie zorgani-
zowali juniorzy starsi Alfy Siedliska. 
Postanowili pomóc w promocji stowa-
rzyszenia, a dokładniej FanPage’a na 
portalu społecznościowym Face-
book. Dzięki ich aktywnej postawie 
profil klubu śledzi codziennie ponad  
650 osób i liczba ta stale rośnie.

D jak DOTACJe. Organizacja 
pozarządowa jaką jest stowarzy-
szenie Alfa Siedliska nie prowadzi 
działalności gospodarczej. Dlatego też 
głównym źródłem przychodów stowa-
rzyszenia są składki członkowskie 
oraz dotacje z Gminy Tuchów, Rady 
Sołeckiej w Siedliskach oraz organów 
administracji rządowej, czy fundacji. 
W roku 2018 Alfa Siedliska otrzymała 
21 530 zł z budżetu Gminy Tuchów, 
6 000 zł z budżetu Rady Sołeckiej 
oraz 10 000 zł z Ministerstwa Sportu 
i Turystyki.

e jak eNTUZJAZM. Bez entu-
zjazmu, optymizmu, pasji i animuszu 
nie zrealizowano by zbyt wiele 
w siedliskim klubie. Te cechy ludzi 
zaangażowanych w  działalność 

społeczną napędzają do pracy i dodają 
energii.

F jak FUTBOL. Piłka nożna to 
jedyna sekcja klubu, która funkcjo-
nowała w  2018 roku. Oczywiście 
w klubie marzą o rozwijaniu i posze-
rzeniu swojej działalności. Może więc 
w przyszłości będzie tenis stołowy 
albo siatkówka?

G jak GADŻeTY KLUBOWe. 
To nieodzowny element każdego 
klubu piłkarskiego. W 2018 roku Alfa 
Siedliska wykonała szaliki klubowe, 
workoplecaki, smycze, karty piłkarzy, 
zdjęcia indywidualne i grupowe oraz 
kalendarz.

H jak HISTORIA. Klub z Siedlisk 
myśli o przyszłości i rozwoju. Ale nie 
zaniedbuje także przeszłości. Dlatego 
też założona została strona interne-
towa www.alfasiedliska.pl, na której 
stopniowo uzupełniane były infor-
macje o działalności w poprzednich 
latach.

I  jak INFRASTRUKTURA. 
W minionym roku sporo zrobiono 
w  kwestii poprawy infrastruktury 
klubu. Dokonano rozbiórki starego 
barakowozu, który stanowił magazyn 
gospodarczo-sportowy. W  jego 
miejsce zakupiono nowy garaż na 
sprzęt, a także cztery kosze i  jeden 
kontener na śmieci. Usunięto 3 słupy 
teleinformatyczne, które znajdo-
wały się tuż przy boisku i zagrażały 
bezpieczeństwu na stadionie. Ponadto 
rozpoczęto prace związane z budową 
małego boiska treningowego za trybu-
nami. W tym celu wyrównano już 
teren i posiano trawę. Zmodernizo-
wano także chodnik przy trybunach, 
tzn. wykonano brakujące odcinki 
z  kostki brukowej. Podjęto także 
kroki, mające na celu powiększenie 
terenu klubu sportowego poprzez 
nieodpłatne przejęcie dwóch przyle-
gających działek od Agencji Nieru-
chomości Rolnych. Dodatkowo opra-
cowano plan zagospodarowania tego 
obszaru.

J jak JUNIORZY STARSI. 
Drużyna została powołana w lipcu 
2018 roku i wzięła udział w rozgryw-

kach tarnowskiej II ligi okręgowej 
w  rundzie jesiennej. Zawodnicy 
zespołu to przyszłość i radość klubu 
– podobnie jak dzieci ze szkółki 
piłkarskiej. 

K jak KALeNDARZ. Dzięki 
licznym sponsorom udało się wydać 
kalendarz klubowy na rok 2018, który 
oprócz sponsorów promował kluby 
tarnowskiej Klasy B. Pod koniec 
2018 roku wydany został także kalen-
darz na rok 2019 z prezentacją wszyst-
kich piłkarzy klubu: od skrzatów do 
seniorów.

L jak LIGA. W  rozgrywkach 
w 2018 roku uczestniczyli seniorzy, 
juniorzy starsi oraz orliki Alfy 
Siedliska. Seniorzy występowali 
w  tarnowskiej Klasie B i  zajmują 
tam 10 lokatę, juniorzy starsi rozgry-
wali mecze w II lidze okręgowej i po 
rundzie jesiennej zajmują 8 miejsce, 
natomiast orliki wzięły udział w Lidze 
Małych Orłów i  awansowali do 
finałów tych rozgrywek.

M jak MINISTeRSTWO 
SPORTU I TURYSTYKI. To właśnie 
dzięki temu urzędowi administracji 
rządowej klub z  Siedlisk mógł się 
rozwijać w  2018 roku. Dotacja 
w wysokości 10 000 zł była bardzo 
ważnym „zastrzykiem” finansowym, 
który wsparł utworzenie przy Alfie 
Siedliska szkółki piłkarskiej. Wniosek 
został opracowany do Programu Klub 
2018 i  obejmował sfinansowanie 
zakupu sprzętu oraz wynagrodzenia 
trenera.

N jak NOWe TWARZe. Alfa 
Siedliska zmienia się także kadrowo, 
zwłaszcza drużyna seniorów. W celu 
poprawy wyników sportowych 
konieczne jest ciągłe odmładzanie 
i  wzmacnianie zespołu. Dlatego 
w 2018 roku nie zabrakło nowych 
piłkarzy. Byli nimi: Zbigniew Kuraś, 
Emil Witek, Adrian Pacana, Krzysztof 
Leszkiewicz, Marcin Wantuch, czy 
Sebastian Włodek. Do klubu powró-
cili również Kamil Nowak, Grzegorz 
Bajorek i Paweł Gniadek.

O jak ORGANIZACJA. W skład 
stowarzyszenia Alfa Siedliska wchodzi 
zarząd klubu, komisja rewizyjna oraz 
członkowie stowarzyszenia. Bez 
żadnego z  tych organów klub nie 
mógłby funkcjonować. Dlatego tak 

ważny jest szacunek wszystkich osób 
w klubie do siebie nawzajem. Jeszcze 
wiele jest do zrobienia w tym zakresie, 
ale ziarno zostało zasiane…

P jak PIŁKARZe. Nieodzowny 
i podstawowy element piłki nożnej 
i klubu sportowego. To dzięki nim 
klub istnieje oraz dla nich zarząd 
klubu prowadzi swoją działal-
ność. W  Alfie Siedliska trenuje 
obecnie ponad 100 piłkarzy, w tym 
17 skrzatów, 14 żaków, 12 orlików 
i 16 młodzików, 22 juniorów oraz 
24 seniorów. To olbrzymi potencjał, 
spore wyzwanie i odpowiedzialność, 
ale także wielka radość.

R jak RADOŚĆ Z  GRY. Takie 
hasło przyświecało w  roku 2018 
trenerom i wychowankom Szkółki 
Piłkarskiej Alfa Siedliska. I nie da się 
ukryć, że realizowano je zarówno na 
treningach, jak i na meczach oraz 
turniejach. Nie ważny był wynik, 
lecz dobra zabawa. Nawet najbar-
dziej ambitny zawodnik potrafił 
z uśmiechem na twarzy pogodzić się 
z porażką. Tak trzymać!

S jak SZKÓŁKA PIŁKARSKA 
ALFA SIeDLISKA. To największy 
projekt, jaki klub z Siedlisk realizował 
w 2018 roku. Właśnie w tym roku 
w maju została utworzona szkółka. 
Do szkółki należało 51 dzieci, w tym 
dwie dziewczyny. Trenowaniem 
dzieci zajmowało się dwóch trenerów. 
Ważną rolę w akademiach i szkółkach 
piłkarskich odgrywają rodzice. Nie 
inaczej jest w Alfie. To ich zaufanie 
do trenerów zaowocowało zapisa-
niem swoich dzieci do siedliskiego 
klubu. Dzięki wytrwałości i systema-
tyczności rodziców dzieci regularnie 
uczęszczały na zajęcia i trenerzy mogli 
się cieszyć bardzo wysoką frekwencją.

T jak TReNeRZY. We współ-
czesnych realiach klub sportowy 
bez trenera nie może funkcjonować. 
W Alfie Siedliska zajęcia treningowe 
w  2018 roku prowadziło trzech 
trenerów: Grzegorz Bajorek (szkółka 
piłkarska, UEFA B), Krzysztof Bień 
(seniorzy, UEFA B) i Jarosław Mirek 
(szkółka piłkarska i juniorzy starsi, 
UEFA GRASSROOTS C).

U  jak UDOSKONALAĆ. Cała 
aktywność i energia były skierowane 
na udoskonalanie zarówno umiejęt-

ności piłkarskich, jak i sposobu dzia-
łalności klubu. Najlepiej, aby efekty 
tych starań obiektywnie ocenili sami 
czytelnicy.

W  jak WSPÓŁPRACA. Bez 
niej nie ma dobrze działają-
cego stowarzyszenia, czy klubu. 
Czy w  Siedliskach udawało się 
współpracować w  2018 roku? 
Na pewno zrobiono krok do przodu. 
Nawiązano współpracę z  różnymi 
podmiotami: z prywatnymi przed-
siębiorcami, mediami i  urzędami. 
Zaowocowało to m.in. pozyskaniem 
sponsorów, dotacji, partnerów medial-
nych i technicznych, a także patrona 
Szkółki Piłkarskiej Alfa Siedliska. 
Dzięki współpracy zrobiono wiele 
pożytecznego dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych piłkarzy. Efekty współ-
działania widać także na stadionie 
i w jego otoczeniu. Oby tak dalej.

Z  jak ZARZĄD KLUBU. Od 
2018 roku zmienił się skład zarządu 
klubu. Tworzą go: Adam Kucha-
rzyk – prezes, Seweryn Nowak – 
zastępca, Marek Jagiełło – skarbnik, 
Piotr Sarlej – sekretarz oraz Paweł 
Gniadek – członek zarządu. Komisję 
rewizyjną tworzyli: Wiesław Gieracki 
– przewodniczący oraz Kamil Iwaniec 
i  Wojciech Jurek – członkowie 
komisji. Ciężka, społeczna praca 
wymagała od wymienionych osób 
wielu poświęceń, a nierzadko także 
zaangażowania finansowego. Bez 
wątpienia największy wkład w orga-
nizację stowarzyszenia miał prezes 
Adam Kucharzyk, na barkach którego 
spoczywało najwięcej obowiązków.

Zarząd klubu dziękuje wszystkim, 
którzy w 2018 roku pomogli stowa-
rzyszeniu Alfa Siedliska w realizacji 
swoich celów statutowych. Do siego 
2019 roku!

Szachowe ferie w LubaszowejJANDuSZA 
JANUSZPORĘBA 

Tegoroczne ferie 
zimowe rozpoczę-
liśmy Szachowym 

Turniejem Rodzinnym, 
a zakończyliśmy rozpo-
częciem kolejnego cyklu 
Grand Prix i podsumo-
waniem wyników za 
2018 r.

Z miłośnikami królewskiej 
gry spotykaliśmy się także 
podczas ferii w  każdy piątek, 
we wtorki natomiast tradycyjnie 
odbyły się rozgrywki interne-
towe. Wyniki wszystkich roze-
granych turniejów znajdują się 
na naszej stronie internetowej.  
 27 stycznia o godz. 9 rano spotka-
liśmy się w Szkole Podstawowej 
w Lubaszowej, gdzie powitała 
nas serdecznie pani dyrektor, 
życząc wszystkim szachistom 
sukcesów w rozgrywkach Grand 
Prix 2019. Po tym miłym prologu 
ponad 50-ciu graczy zasiadło do 
pierwszej z siedmiu partii. Pod 
koniec turnieju na sali poja-
wiła się pani burmistrz Magda-
lena Marszałek, która pomimo 
wielu obowiązków (zebrania 
wiejskie) znalazła jednak dla 
nas czas. Okazało się, że pani 
burmistrz nie tylko lubi i ceni 
szachy, ale potrafi także dosko-

nale grać. Przekonał się o tym 
jeden z naszych szachistów, który 
został wytypowany do tego poje-
dynku. Po kilkunastu minutach 
pan Dariusz musiał uznać się 
za pokonanego. Gdy dobiegła 
końca ostatnia partia turnieju, 
wspólnie z  panią Burmistrz 
przystąpiliśmy do wręczania 
nagród z cyklu Grand Prix za 
poprzedni rok. Prawie wszyscy 
uczestnicy rozgrywek otrzy-
mali piękne puchary, medale 
i dyplomy. Przed nami kolejny, 
2019 rok, który zapewne będzie 
znów bardzo bogaty w szachowe 
wydarzenia.

uKS LIDER Tuchów vs Pogórze Ciężkowice (3-2)
PALS uKS MOSiR LIDER TuCHóW vs SALOS Kraków (3-0)
LIDER MOSiR Tuchów vs ISKRY Grybów (3-0 )



GRZEGORZNIEMIEC 

Nadszedł czas na podsu-
mowanie minionego 
roku w kinie Promień 

w Tuchowie. Kino odwie-
dziło 18137 widzów, którzy 
obejrzeli 110 tytułów 
filmowych, a pracownicy 
kina obsłużyli 1027 seansów 
filmowych.

Poprzedni rok w  naszym kinie 
zdecydowanie był rokiem polskiego 
filmu, który cieszył się największym 
zainteresowaniem wśród widzów. 
Największą widownię przyciągnął 
przed ekrany kina film Dywizjon 
303. Historia prawdziwa. Drugim 
najbardziej dochodowym filmem 
okazała się produkcja budząca spore 
kontrowersje wśród widowni w całym 
kraju, mianowicie film Kler. Zgro-
madził 1494 widzów, również osoby, 
które kino Promień odwiedzają 
sporadycznie lub były w nim po raz 
pierwszy. Kolejnym tytułem, który 
cieszył się dużą popularnością była 
następna odsłona filmów Patryka Vegi 
Kobiety mafii. Produkcja znalazła 
się także na drugim miejscu listy 
Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. 
Nie można zapomnieć o najgłośniej-
szych polskich komediach roman-
tycznych tego roku. Narzeczony na 
niby, Podatek od miłości, Planeta 
Singli 2 to filmy, na które widzowie 
przychodzili najchętniej. Spośród 
filmów zagranicznych (USA i Europa) 
najmłodsi widzowie wybrali między 
innym takie tytuły jak: Fernando, 
Iniemamocni 2, Pszczółka Maja. 
Miodowe igrzyska, Futrzaki ruszają 
na ratunek, Hotel Transylwania 3. 
Produkcje, o których mowa w sumie 
zgromadziły na sali kinowej 5 tysięcy 
widzów. Oby tak dalej!

Przed nami nowy rok, nowe filmy, 
nowe możliwości! Będziemy mogli 
obejrzeć kilka dużych produkcji. 
Przed nami takie filmy jak: Miszmasz 
czyli Kogel Mogel 3, Planeta Singli 
3, Jak wytresować smoka 3, Kobiety 
mafii 2, Corgi, psiak Królowej, Król 
Lew, Toy Story 4, Piłsudski. To tylko 
kilka tytułów filmów, które będziemy 
mogli zobaczyć w  kinie Promień 
w Tuchowie. 

Serdecznie zapraszamy!!!

  Planeta Singli 3
Każdy ma 

p r o b l e m y 
z  rodziną. 
Tomek i Ania 
wreszcie decy-
dują się na 
ślub. Wesele 
– na prośbę 
Ani – odbę-
dzie się na 
wsi, u  krew-
nych Tomka, 

z którymi ten od pewnego czasu nie 
utrzymuje kontaktów. Okaże się, że 
jego bracia i  matka są jak włoska 
rodzina – każda rozmowa grozi wybu-
chem, a od wielkiej miłości do awan-
tury jest czasami tylko krok. Do tego 

matka Ani, która przyjeżdża na wesele 
z dużo młodszym partnerem, rozmija 
się z wyobrażeniami matki Tomka 
o statecznej teściowej dla syna. Nie 
zabraknie nowych problemów w życiu 
weselnych gości – Oli i  Bogdana, 
których małżeństwo zostanie wysta-
wione na ciężką próbę przez raczku-
jącego Mikołaja, a także Zośki, która 
polską wieś oglądała dotychczas tylko 
na Instagramie. Ale prawdziwą iskrą 
pod beczką prochu będzie dopiero 
niespodziewany przyjazd na ślub od 
lat niewidzianego ojca Tomka.

Seanse: 
Wersja 2D
8 lutego – 13 lutego 
godz. 17:00, 19:30
10 lutego seans o godz. 17:00 – 
zostaje odwołany
15 lutego – 20 lutego 
godz. 17:00, 19:30

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

  Mia i biały lew
Dz i e c i ń -

stwo 10-letniej 
dziewczynki 
o imieniu Mia 
zmienia się 
w wielką przy-
godę, kiedy 
jej rodzice 
postanawiają 
przenieść się 
z  zatłoczo-
nego Londynu 

do Afryki, aby w jej sercu prowadzić 
niezwykłą farmę. Pewnego dnia 
na świat przychodzi na niej piękne 
i jedyne w swoim rodzaju białe lwiątko 
o imieniu Charlie. Tak zaczyna się 
historia zdumiewającej przyjaźni 
między dziewczynką i wyjątkowym 
zwierzęciem, którzy wspólnie wycho-
wują się w najbardziej malowniczym 
zakątku Ziemi. Kiedy Mia kończy 
14 lat, a Charlie dorasta i  staje się 
potężnym lwem, jej ojciec podej-
muje dramatyczną decyzję. Dziew-
czynka będzie musiała pożegnać się 
ze swoim dzikim przyjacielem raz na 
zawsze. Mia za nic w świecie nie chce 
na to pozwolić. Próbując uratować 
Charliego, decyduje się na ucieczkę 
w nieznane. Wspólnie z białym lwem 
opuszcza rodzinną farmę i wyrusza 
na poszukiwanie nowego domu dla 
przyjaciela. Tak oto zaczyna się decy-
dujący test ich przyjaźni i najbardziej 
niesamowita przygoda w życiu Mii 
i potężnego króla zwierząt.

Seanse: 
Wersja 2D z dubbingiem
15 lutego – 20 lutego 
godz. 10:00*, 15:00

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

  LEGO® PRZYGODA
M i n ę ł o 

pięć lat od 
czasu, kiedy 
w s z y s t k o 
było czadowe. 
Mieszkańcy 
K l o c b u r g a 
stoją w obliczu 
n o w e g o , 
ogromnego 
zagrożenia. 
Pochodzący 

z kosmosu najeźdźcy LEGO DUPLO-
&reg; niszczą wszystko w tak szybkim 
tempie, że nikt nie nadąża z odbudo-
wywaniem. Aby ich pokonać i przy-
wrócić spokój w świecie LEGO&reg; 

Emmet, Lucy, Batman wraz z przy-
jaciółmi wyruszą w podróż do odle-
głych, nieodkrytych światów, w tym 
do dziwacznej galaktyki, w  której 
wszystko jest musicalem. Podróż ta 
będzie sprawdzianem ich odwagi, 
kreatywności i umiejętności Master 
Builderskich, a ponadto ukaże, jak 
bardzo są wyjątkowi.

Seanse: 
Wersja 3D z dubbingiem 
22 lutego – 27 lutego 
godz. 10:00*, 15:00
Wersja 2D z dubbingiem 
1 marca – 6 marca 
godz. 10:00*, 15:00
3 marca godz. 15:00 - seans 
odwołany

CENY BILETóW 3D: 
normalny 18 zł, ulgowy 16 zł, 
grupowy 14 zł 
CENY BILETóW 2D: 
normalny 16 zł, ulgowy 14 zł, 
grupowy 12 zł

  Kobiety Mafii 2
Po prze-

jęciu władzy 
nad stolicą, 
gang Niani 
(Ag nieszka 
Dygant) przy-
gotowuje się 
do najwięk-
szej  akcj i 
przemytniczej 
w  dziejach 
kraju. Będąca 

postrachem Warszawy grupa spro-
wadza do kraju tonę kolumbijskiej 
kokainy. Kiedy towar znika w podej-
rzanych okolicznościach, a  kartel 
żąda głów, do Polski trafia śmiertelnie 
niebezpieczna Aida (Angie Cepeda). 
Kolumbijka znajduje sojusznika 
w osobie trójmiejskiego przemytnika 
– Mata (Piotr Adamczyk). Mafioso 
od dawna pragnie umocnić swoją 
pozycję w półświatku, ale jego plany 
komplikują napięte relacje ze zbun-
towaną córką – Stellą (Aleksandra 
Grabowska). W tym samym czasie 
na wolność wychodzi Spuchnięta 
Anka (Katarzyna Warnke). Kochająca 
luksusy maniakalna zakupoholiczka 
cudem przeżyła więzienne piekło, 
po którym z trudem odnajduje się 
w nowej rzeczywistości. Wystarczy 
jednak nieoczekiwane zdarzenie, by 
znalazła się na celowniku ogólno-
polskich mediów i z dnia na dzień 
stała się „mafijną celebrytką”. W tym 
samym czasie poza granicami, 
w  Maroko, Siekiera (Aleksandra 
Popławska) przeżywa burzliwy 
romans z Amirem (Otar Saralidze) 
– bojownikiem państwa islamskiego. 
Kiedy mężczyzna ginie w  brawu-
rowej akcji z udziałem komandosów 
GROM-u, pałająca zemstą zabójczyni 
powraca do Polski. Ma do wypełnienia 
śmiercionośny plan.

Seanse: 
Wersja 2D
22 lutego – 27 lutego 
godz. 17:00, 19:30
1 marca – 6 marca 
godz. 17:00, 19:30
27 lutego godz. 17:00 - seans 
odwołany
1 marca godz. 17:00 - seans 
odwołany

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

  Corgi, psiak Królowej
Rex to nieziemsko rozpuszczony 

śliczny mały corgi, ulubiony piesek 

b r y t y j s k i e j 
k r ó l o w e j . 
M i e s z k a 
w   Pa ł a c u 
Buckingham 
pławiąc się 
w iście królew-
skich luksusach 
i powszechnym 
uwielbieniu. 
Jego wypielę-
gnowana łapa 

nie postała nigdy w zwykłym parku, 
a ulicznego mieszańca nie chciałby 
obwąchać nawet przez ogrodzenie. 
Jednak pewnego dnia na skutek szalo-
nego zbiegu okoliczności Rex traci 
swoją pozycję w pałacu i trafia do 
londyńskiego schroniska. Otoczony 
przez gromadę twardych czworo-
nogów, które z niejednego śmietnika 
kości żarły, musi nauczyć się, co to 
znaczy być zwyczajnym psem: na 
kogo warczeć, a komu pomerdać i jak 
pogonić kota kotu. Próbując odnaleźć 
drogę do domu, Rex odkryje, że praw-
dziwych przyjaciół nie poznaje się po 
pięknie wyczesanej sierści, ale po tym, 
że w potrzebie potrafią wyciągnąć do 
ciebie pomocną łapę.

Seanse: 
Wersja 2D z dubbingiem
8 marca – 13 marca 
godz. 10:00*, 15:00
15 marca – 20 marca 
godz. 10:00*, 15:00

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

  O psie, który wrócił do 
domu

To ciepła, 
pełna przygód 
o p o w i e ś ć 
o  Belli, psie, 
który przebył 
400 mil, by 
o d n a l e ź ć 
Lucasa, obiecu-
jącego studenta 
m e d y c y n y , 
c z ł o w i e k a , 

którego kocha. Zanim uda jej się 
wrócić do domu, czeka ją mnóstwo 
niezwykłych przygód. Na swej drodze 
spotka i zamieszkujące góry lwiątko, 
i  bezdomnego weterana, któremu 
przywróci wiarę w życie. Bo Bella 
właśnie taka jest, ktokolwiek stanie 
na jej drodze, od razu zakochuje się 
w niej.

Seanse: 
Wersja 2D z dubbingiem
8 marca – 13 marca godz. 17:00
9 marca – seans odwołany

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

  Miszmasz czyli Kogel 
Mogel 3

G ł ó w n a 
b o h a -
terka Kasia 
( G r a ż y n a 
B ł ę c k a -
-Kolska) nadal 
mieszka we 
wsi Brzózki 
i   w a l c z y 
z niechcianym 
zalotnikiem 

Staszkiem Kolasą. Do Polski wraca 
niespodziewanie jej syn Marcin 
(Nikodem Rozbicki) i od razu wpada 
w kłopoty. Chłopak ma pomysł na 
niecodzienny biznes… W tym czasie 
w Warszawie w rodzinie Wolańskich 
wybucha kryzys. Wolańska (Ewa 

Kasprzyk) – celebrytka i  słynna 
sekstrenerka – wydaje kontrowersyjną 
książkę. Jej bliscy – mąż (Zdzisław 
Wardejn) i córka Agnieszka (Alek-
sandra Hamkało) – buntują się i ucie-
kają z domu. Postanawiają najpierw 
odwiedzić Piotrusia (Maciej Zako-
ścielny), który dziś wiedzie wygodne 
życie u boku żony Marleny (Kata-
rzyna Skrzynecka). Następnie ruszają 
w nieznane, a finał tej wycieczki znów 
przejdzie do legendy!

Seanse: 
Wersja 2D
8 marca – 13 marca godz. 19:30

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

  Całe szczęście
W spokojne 

i  uporządko-
wane życie 
R o b e r t a , 
m u z y k a 
z  orkiestry 
symfonicznej 
(Piotr Adam-
czyk), który 
s a m o t n i e 
w y c h o w u j e 
dziesięciolet-
niego synka 
Filipa (Maks 

Balcerowski), niespodziewanie 
wbiega pełna energii i uroku popu-
larna gwiazda fitness Marta (Roma 
Gąsiorowska). Dwa różne charaktery, 
spojrzenia na miłość i życie. Jej świat 
to wielkie miasto, egzotyczne podróże 
i sport. Marta ma swoje programy 
telewizyjne, wydaje książki kulinarne, 
a jej twarz gości na okładkach najpo-
pularniejszych magazynów. Robert to 
chodzące zaprzeczenie „sportowego 
trybu życia”. Jego świat to spokojna 
przystań, rodzicielskie wyzwania, kosz 
pełen prania, klasówki z matematyki 
syna – wszystko to działa, dopóki 
w jego życiu nie pojawia się Marta… 
Przebojowa gwiazda i onieśmielony 
jej urokiem mężczyzna. Dlaczego los 
ich połączył? Czy uda im się wspólnie 
odnaleźć „Całe szczęście”?

Seanse: 
Wersja 2D
15 marca – 20 marca 
godz. 17:00, 19:30
20 marca seans o godz. 17:00 
zostaje odwołany
22 marca – 27 marca godz. 19:30

CENY BILETóW 2D: 
normalny 16 zł, ulgowy 14 zł, 
grupowy 12 zł
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Więcej informacji na stronie  
www.kino.tuchow.pl 

oraz na Facebooku: 
www.facebook.com/ 

kinopromien

*seanse o godz. 10:00, 
dla grup zorganizowa-
nych po wcześniej-
szym zgłoszeniu


