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Zdrowych i pogodnych 
Świąt Wielkanocnych,

pełnych wiary, nadziei i miłości,
radosnego nastroju

oraz serdecznych spotkań 
z najbliższymi

życzy

Poseł na Sejm RP
Michał Wojtkiewicz

Wielkanoc A.D. 2019

Okiem 
gospodarza 
gminy Tuchów
#TuchówMojaGmina

Tym razem burmistrz 
Tuchowa Magdalena 
Marszałek w swoim 

artykule pisze o bieżących 
i planowanych inwesty-
cjach, gospodarce odpadami 
i utrzymaniu czystości, 
planach na przyszłość  
i szeroko pojętej  
promocji Tuchowa. 

Kieruje zaproszenie do miesz-
kańców do współtworzenia nowego 
projektu w naszej gminie oraz do 
udziału w organizowanych wydarze-
niach kulturalnych i imprezach.
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Stefan Rojkowicz z Łowczowa  
i Tadeusz Baszczowski z Łowczówka  
– Żołnierze Niezłomni odznaczeni  
przez Prezydenta RP – Andrzeja Dudę 

Stanisław Długosz 
– Jerzy Tetera
(1892-1915)
Baczyński czasu 
Wielkiej Wojny

W trzynastym z cyklu 
artykułów poświęco-
nych patronom Centrum 

Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Tuchowie 
Lilianna Lipka przybliża postać 
jednego z najwybitniejszych 
poetów początku  
XX wieku, którego wojna 
zastała w rodzinnym mieście. 

Na początku sierpnia 1914 roku 
został szeregowcem strzeleckiej piechoty, 
a wkrótce stał się żołnierzem w randze 
oficera oddziału wywiadowczego  
1. Pułku Piechoty Legionów. Od początku 
swojego uczestnictwa w walkach pisał 
pamiętnik wojenny. Wziął udział we 
wszystkich bitwach I Brygady aż do 
swojej śmierci w 1915 roku.

Pośmiertnie, w  1917 roku, 
nakładem rodziny został wydany tom 
wierszy Długosza-Tetery pt. „Przed 
złotym czasem…”.
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14 kwietnia 2019 r. w Niedzielę Palmową 
odbędzie I Tuchowski Kiermasz Wielkanocny!

Pieszy Rajd Tropem Wilczym  
Pamięci Żołnierzy Wyklętych

4 marca 2019 r. w gminie 
Tuchów odbył się Pieszy 
Rajd Tropem Wilczym 

Pamięci Żołnierzy Wyklę-
tych. Rajd został zorganizo-
wany przez Szkołę Podsta-
wową im. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Siedliskach 
wraz z Kołem Gospodyń 
Wiejskich. 

W tym patriotycznym wydarzeniu 
wzięło udział 11 szkół. Każda grupa 
wyznaczyła sobie trasę, którą poko-
nała pieszo ze swojej szkoły na Cmen-
tarz nr 158 na Garbku (Ogonówka), 
gdzie miały miejsce główne obchody 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Rajd był jednym z działań realizo-
wanych w ramach projektu „Poznaj 

polskie drogi do niepodległości”. 
Projekt finansowany przez Naro-
dowy Instytut Wolności – Centrum 
Rozwoju Społeczeństwa Obywatel-
skiego w ramach Programu Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-
2020.
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W Wielkim Poście

Obaj bohaterowie za 
swoją niezłomną 
postawę 1 marca  

2019 r. w Pałacu Prezy-
denckim w Warszawie 
odebrali z rąk Prezydenta RP  
Andrzeja Dudy  

Krzyże Orderu Krzyża Niepod-
ległości. Dwa dni później,  
3 marca br. w Zakliczynie za 
zasługi dla niepodległości 
Polski odznaczeni zostali 
Złotymi Krzyżami Zasługi.
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Wchrześcijaństwie 
Wielki Post to czas 
pokuty przygotowu-

jący do przeżycia najważ-
niejszych dla katolików 
świąt Wielkanocnych. 
Wierni uczestniczą w nabo-
żeństwach gorzkich żali 
i drogi krzyżowej. 

29 marca 2019 r. tuchowscy 
gimnazjaliści już po raz siódmy 
przygotowali i przedstawili w bazy-
lice mniejszej w Tuchowie inscenizo-
waną drogę krzyżową. Inscenizowana 

droga krzyżowa odbędzie się również 
w Lubaszowej 19 kwietnia br. 

12 kwietnia br. Tuchowska Grupa 
Nieformalna zaprasza do udziału 
w TEDK z Jamnej do Tuchowa, zaś 
Stowarzyszenie Miłośników Karwo-
drzy organizuje EDK wokół Karwodrzy. 
Niewątpliwie udział w Ekstremalnej 
Drodze Krzyżowej jest ogromnym 
wyzwaniem dla tych, którzy nie boją 
się wysiłku, doświadczenia bólu 
i zmęczenia. Jest też wielkim duchowym 
przeżyciem i czasem przygotowania do 
zbliżającej się Wielkanocy.
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Zapraszamy wszystkie 
szkoły, stowarzyszenia, 
organizacje, koła, grupy, 

firmy do zaprezentowana lub 
sprzedaży: rękodzieła, świą-
tecznych ozdób, wyrobów, 
wypieków i wędlin na wiel-
kanocny stół. Zapewniamy 
stoiska do prezentacji!

Podczas kiermaszu odbędzie się 
akcja charytatywna na rzecz budowy 

hospicjum stacjonarnego Via Spei 
prowadzonej przez Fundację Kromka 
Chleba z Tarnowa.

Bliższe informacje w  Domu 
Kultury w Tuchowie tel. 14 652 54 36.

Nie może Was zabraknąć 
w Niedzielę Palmową  na tuchowskim 
rynku! Będzie barwnie, kolorowo 
i świątecznie!
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Wierni staropolskiej tradycji składamy życzenia ciepłych, 
radosnych i pogodnych Świąt Wielkanocnych, 

obfitujących we wzajemną życzliwość, pełnych wiary, nadziei i miłości.
Błogosławieństwa Zmartwychwstałego Pana, zadumy nad tajemnicą Grobu Pańskiego, 

radości z rodzinnych spotkań oraz wytchnienia od pędu codzienności.
Niech nadchodząca wiosna przyniesie ze sobą zdrowie, 

energię i inspirację do działania na każdy dzień.

Dyrekcja i pracownicy Domu Kultury w Tuchowie
oraz Redakcja „Kuriera Tuchowskiego”

Niech Święta Wielkanocne upłyną w wyjątkowej atmosferze.
Niech będą radosne, ale jednocześnie niech przyniosą 

wewnętrzne wyciszenie, które sprzyja refleksji. 
Niech budzą nadzieję – wszak są jej symbolem –

na wiele szczęśliwych dni, 
godne życie wśród ludzkiej życzliwości i pięknego otoczenia. 

Wesołego Alleluja!

Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Tuchowie

Stanisław Obrzut

Burmistrz Tuchowa
Magdalena Marszałek
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Alleluja! Biją dzwony, 
głosząc w świata wszystkie strony, 

że zmartwychwstał Pan! 

Z okazji zbliżających się Świąt Zmartwychwstania 
życzymy Państwu zdrowia, szczęścia i wszelkiej radości. 

Niech ten czas przyniesie religijną zadumę, odnowę moralną 
i siłę do podejmowania dalszych kroków w życiu. 

Wesołych Świąt!

Społeczność Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Tuchowie

Za progiem będzie wiosna: 
świeża zieleń trawy, 

I pierwsze drobne kwiaty 
białe i różowe. 

I niebo wyzłocone, 
przejasne, kwietniowe 

Liście, z pąków trysłe 
w słońcu bez obawy. 

 
Stanę tam w zachwyceniu... 

 
Maria Rutkowska-Kurcjuszowa 

Neubrandenburg, wiosna 1944 r.

 
Takiego zachwycenia – w chwili wytchnienia od codziennej 

bieganiny – wszystkim sympatykom CKZiU w Tuchowie
życzy

społeczność szkolna CKZiU

I TUCHOWSKI 
KIERMASZ WIELKANOCNY

POD PATRONATEM BURMISTRZA TUCHOWA MAGDALENY MARSZAŁEK

W NIEDZIELĘ PALMOWĄ 14 kwietnia 2019 r.
RYNEK 

GODZ. 9.00 – 14.00
WARSZTATY WIELKANOCNE TRADYCJĄ PISANE

KONKURSY NA PISANKI I STROIKI
JAJECZKOWE ŻYCZENIA I ŚWIĄTECZNY ŻUREK

KONKURS PALM  
KIERMASZ WIELKANOCNY

GODZ. 19.00
WIECZORNICA WIELKOPOSTNA

                                                                                                                                                      
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Tuchowie 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
Dom Kultury w Tuchowie

Święta Wielkanocne  
to czas nadziei oraz  
odradzania się wiary  

w dobro i miłość.
Życzymy,  

aby wiosenna radość
i pogoda ducha towarzyszyły 

w czasie odpoczynku  
i spotkań rodzinnych.

Radni Rady Miejskiej
i Radni Powiatu Tarnowskiego

Prawa i Sprawiedliwości z Gminy Tuchów

JARMARK WIELKANOCNY W LUBASZOWEJ 
14 kwietnia 2019 r. przy kościele parafialnym pw. św. Gerarda Majella

godz. 10.45  Konkurs Palm Wielkanocnych
godz. 11.00  Msza św. w kościele parafialnym 
  pw. św.  Gerarda Majella w Lubaszowej
godz. 12.00  Degustacja świątecznych potraw 

regionalnych między innymi „CUDOWNEGO 
ŻURKU PROBOSZCZA”

SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ

Proboszcz parafii 
pw. św. Gerarda Majella 

w Lubaszowej

Stowarzyszenie 
„Aktywni 

Lubaszowianie”

Szkoła 
Podstawowa 

w Lubaszowej

WIelkANOCN
y 

kI
eR

MAsZ W WIelkANOCNyM NAsTROJU



JANUSZKOWALSKI 

Nie pogodzili się 
z półwolnością,  
nie pogodzili się 

z zakłamaniem, nie pogo-
dzili się z niby niepodległo-
ścią i niby suwerennością –  
to słowa Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej Andrzeja 
Dudy do Żołnierzy Niezłom-
nych, których odznaczał  
1 marca 2019 r. z okazji 
Narodowego Dnia Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych 
w Pałacu Prezydenckim 
w Warszawie. Krzyżem 
Orderu Krzyża Niepodle-
głości odznaczeni zostali: 
z Łowczowa w gminie 
Tuchów stefan Rojkowicz, 
z Łowczówka w gminie 
Pleśna Tadeusz  
Baszczowski.

Stefan Rojkowicz, pseudonim 
„Gryf ” – działał w  powojennej 
organizacji młodzieżowej „Między-
morze”, istniejącej w ramach NOW, 
a następnie Zrzeszenia „WiN”. Skazany 
został przez komunistyczny wymiar 
sprawiedliwości na 10 lat więzienia. 

Tadeusz Baszczowski, pseudonim 
„Lew” – to członek konspiracyjnego 
harcerstwa działającego w  ramach 
Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”. 
Został aresztowany przez UB 6 maja 
1949 roku wraz z innymi harcerzami 
z  Pleśnej. Po ciężkim i  brutalnym 

śledztwie w areszcie w Tarnowie został 
skazany na 12 lat pozbawienia wolności. 
Więzienie opuścił w 1953 roku na mocy 
ustawy o amnestii. 

Prezydent RP podczas uroczystości 
podkreślił: Swoją niezłomną postawą, 
cierpieniem i bohaterstwem przyczynili 
się do odrodzenia prawdziwie niepod-
ległej i suwerennej Polski.

3 marca br. nasi bohaterowie odzna-
czeni zostali również Złotym Krzyżem 
Zasługi. Wręczenie odznaczeń miało 
miejsce podczas Gali Powiatowych 
Obchodów Narodowego Dnia Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych, która odbyła się 
w hali widowiskowo-sportowej szkoły 
podstawowej  w Zakliczynie. Odzna-
czenia wręczył wicewojewoda mało-
polski  Zbigniew Starzec.

Burmistrz Tuchowa Magdalena 
Marszałek, Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Tuchowie Stanisław 
Obrzut oraz Redakcja „Kuriera 
Tuchowskiego” składają gratulacje 
i wyrazy szacunku dla Pana Stefana 
Rojkowicza oraz Pana Tadeusza 
Baszczowskiego – Chwała Wam 
i Cześć – Bohaterom Niezłomnym!
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Tytuł mojego artykułu 
zagadkowy, a rozwią-
zanie znajdziecie 

w jego treści. jednak zanim 
do niego dotrzecie, podzielę 
się z Wami sprawami bieżą-
cymi oraz tym, czym się 
w chwili obecnej zajmuję 
razem z pracownikami 
i kadrą kierowniczą tuchow-
skiego urzędu.

Inwestycje
Jedna z tych informacji, na którą 

mieszkańcy długo czekali, dotyczy 
uzyskania dofinansowania na rozpo-
częcie budowy chodnika na ul. 
Partyzantów w Tuchowie. Teraz już 
oficjalnie mogę potwierdzić, że Powiat 
Tarnowski przyznał dotację w wyso-
kości ok. 136 tys. zł. Gmina Tuchów 
dokłada tyle samo i niebawem ogło-
simy przetarg na to zadanie. Uda się 
nam również wykonać część chodnika 
i fragment oświetlenia na ul. Leśnej 
od ul. Brzozówki do zbiornika wody.

Otrzymaliśmy również dotację 
z  Województwa Małopolskiego 
w kwocie 145 tys. zł na budowę chod-
nika przy ul. Tarnowskiej, w kierunku 
zjazdu na Karwodrzę. Będzie tam 
również przeniesiony przystanek 
autobusowy zlokalizowany dzisiaj za 
zjazdem na Karwodrzę w kierunku 
Zabłędzy, o co zabiegali sami miesz-
kańcy. Wartość zaplanowanych na ten 
cel środków to 290 tys. zł.

Prace modernizacyjne trwają na 
ul. Chopina w Tuchowie. Przy okazji 
wymiany instalacji wodociągowej 
zostanie częściowo wymieniona 
nawierzchnia i chodnik od skrzyżo-
wania z drogą wojewódzką nr 977 
do wysokości parkingu przy Sokole.

Wykonawcy przystąpili do moder-
nizacji ul. Szpitalnej i Żeromskiego, 
a także prac na skałce i boisku spor-
towym. Pomimo prowadzonych robót 
budowlanych w tym rejonie większość 
treningów zawodnicy Tuchovii będą 
mogli przeprowadzić na głównej 
murawie.

W  chwili obecnej prowadzimy 
przegląd dróg w  poszczególnych 
sołectwach i osiedlach, radni i sołtysi 
wraz z  moim zastępcą, panem 

Wiktorem Chrzanowskim oceniają 
stan nawierzchni i konieczność wyko-
nania prac remontowych lub moder-
nizacyjnych. W najbliższym czasie 
przystąpimy do uzupełniania ubytków 
kruszywem i łatania dziur.

Oprócz prac drogowych przy-
stąpiliśmy do przebudowy budynku 
szkoły w Buchcicach w celu uzyskania 
dodatkowych sal lekcyjnych oraz 
lokalu w budynku wielofunkcyjnym 
w Siedliskach (Zabiele), w celu utwo-
rzenia przedszkola.

Gospodarka 
odpadami 
i utrzymanie 
czystości

Rozpoczęliśmy intensywne prace 
i rozmowy na temat systemu gospo-
darki odpadami w  naszej gminie. 
Porównaliśmy już regulaminy 
z  ościennych gmin, przyjrzeliśmy 
się dobrym praktykom, teraz czas 
na zmiany w naszym systemie. I na 
to poświęcamy kwiecień. Będziemy 
również podejmować działania w celu 
uszczelnienia systemu gospodarki 
odpadami. Zaczynamy od kontroli 
firm zlokalizowanych w  domach 
i na prywatnych posesjach. Każda 
firma, niezależnie od tego, jaki jest 

profil jej działalności, ma obowiązek 
podpisać umowę z  odbiorcą 
odpadów i posiadać faktury doku-
mentujące wywóz śmieci. Jeśli takich 
dokumentów nie ma, oznacza to, że 
odpady wywozi operator wybrany 
przez gminę i  jest to niezgodne 
z  prawem – a  co najważniejsze, 
obciąża budżet gminy, czyli wszyst-
kich mieszkańców.

Od 2019 roku wprowadzamy kody 
kreskowe na worki. To pozwoli nam 
zwiększyć kontrolę nad prawidłowo-
ścią segregowania odpadów przez 
mieszkańców, a tym samym zmniejszy 
ilość zmieszanych odpadów i obcią-
żenie gminy kosztami na instalacji je 
odbierającej. 

Poruszając temat gospodarki odpa-
dami, osobiście chcę zaapelować do 
mieszkańców o zwrócenie uwagi na 
ład i porządek w publicznej prze-
strzeni. Bardzo mnie cieszy, kiedy 
widzę młodzież spotykającą się 
w wolnym czasie, w różnych miejscach 
naszej gminy. Proszę jednak o to, aby 
pozostawiać po sobie porządek i dbać 
o te miejsca jak o swoje. Przykłady 
z  ostatnich miesięcy – tuchowski 
amfiteatr, altanka obok Sokoła, ławki 
na boisku treningowym Tuchovii, 
słynny już plac zabaw. Śmieci, butelki, 
malowidła. Nie świadczy to dobrze 
o naszej kulturze, a przecież chcemy 
być przykładem dla ościennych gmin. 
Więc świećmy przykładem, dbajmy 

o miejsce, w którym spędzamy wolny 
czas.

Podjęliśmy również kroki w celu 
zmniejszenia ilości reklam i ogło-
szeń w  przestrzeni publicznej. 
Przykładem takich porządków jest 
ogrodzenie na przystanku autobu-
sowym w Tuchowie. Wszystkie wiaty 
przystankowe w gminie są właśnie 
w trakcie czyszczenia, co już spotkało 
się z ogólnym zadowoleniem miesz-
kańców. Nasza gmina jest niezwykle 
urocza, warto więc zadbać o estetykę 
i ład publiczny. 

Plany na 
przyszłość 

Bardzo poważnie myślimy o przy-
szłości i o tym, jak wykorzystać walory 
naszej gminy. Wiemy, że mamy wiele 
do zaoferowania i nie będzie łatwo, 
ale podejmiemy wyzwanie. W pierw-
szej kolejności w myśl hasła: „Tuchów 
Fit&Fun!” będziemy tworzyć wizję 
zagospodarowania terenu od skałki 
do mostu na Białej na cele rekreacyjne 
i sportowe. Jest to bardzo duża prze-
strzeń, która odpowiednio wykorzy-
stana będzie stanowić uzupełnienie 
parku na skałce i kompleksu spor-
towego na boisku Tuchovii. Plany 
bardzo ambitne, jednak w perspek-
tywie najbliższych 10-ciu lat realne. 
Będziemy poszukiwać inwestorów 

i źródeł finansowania, jednak wcze-
śniej musimy określić nasze potrzeby 
i wymagania.

Do planowania przestrzeni rekre-
acyjnej, oprócz pracowników naszej 
gminy, zaprosiliśmy partnerów 
z różnorodnych środowisk i branż. 
Są to aktywiści społeczni, projek-
tanci, przedsiębiorcy. Duży nacisk 
kładziemy na współpracę ze społe-
czeństwem i razem z nim chcemy 
stworzyć „Tuchów Fit&Fun!”. 
Wierzę, że się uda!

Promocja 
Tuchowa

W najbliższym czasie zamierzamy 
podjąć szereg działań w celu promocji 
Tuchowa i  okolic oraz zachęcenia 
turystów do odwiedzania naszej 
gminy. Jednym z takich działań jest 
zaproszenie mieszkańców gminy do 
wspólnej akcji w mediach społecz-
nościowych. Akcja jest bardzo 
prosta – robicie zdjęcie przed-
stawiające krajobraz, obiekt lub 
Was na obszarze gminy Tuchów, 
umieszczacie na portalach Facebook 
i Instagram, oznaczając hasztagami:  
#TuchówMojaGmina 

Od Was będzie zależało, jak 
daleko dotrzemy i jak nasza promocja 
zostanie odebrana. Mogę Was 
zapewnić, że razem z moim zastępcą, 
panem Wiktorem Chrzanowskim 
będziemy aktywnie uczestniczyć w tej 
akcji i razem z Wami zamieszczać 
ciekawe zdjęcia. Mam nadzieję, że 
wspólnie stworzymy projekt niepo-
wtarzalny, jedyny w swoim rodzaju. 
A przede wszystkim zupełnie nowy 
w naszej gminie.

Na zakończenie serdecznie zapra-
szam mieszkańców gminy do współ-
tworzenia najbliższych imprez, jakimi 
będą tuchowski kiermasz wielkanocny 
i sportowa majówka na zakończenie 
długiego weekendu. Zorganizujmy 
je razem, bierzmy w  nich udział 
i cieszmy się z naszego wspólnego 
sukcesu. 

Do zobaczenia na tuchowskim 
rynku!

Burmistrz Tuchowa
Magdalena Marszałek

#TuchówMojaGmina

#TuchówMojaGmina 
na Instagramie! 
WIKTORCHRZANOWSKI 

Uruchomiony został 
oficjalny profil 
Tuchowa w serwisie 

Instagram. Chcemy 
prezentować 
nie tylko 
walory 
krajobrazowe 
gminy, ale 
również 
wydarzenia, 
ludzi, 
ciekawe 
miejsca 
i historie 
związane 
z gminą 
Tuchów.

Zachęcamy 
do włączenia 
się w kampanię 
p r o m o c y j n ą 
Tuchowa! Zrób 
ciekawe zdjęcie 
na terenie gminy 
Tuchów i oznacz 
je hashtagiem 

#TuchówMojaGmina. Wybrane 
zdjęcia będziemy udostępniać na 
naszym oficjalnym profilu.

stwórzmy razem 
galerię gminy Tuchów!

Stefan Rojkowicz z Łowczowa 
i Tadeusz Baszczowski z Łow-
czówka – Żołnierze Niezłomni 
odznaczeni przez Prezydenta RP 
– Andrzeja Dudę 

Od lewej:  
Prezydent RP Andrzej Duda,  
Tadeusz Baszczowski 
z Łowczówka (gmina 
Pleśna) oraz Stefan  
Rojkowicz z Łowczowa 
(gmina Tuchów)
KRZYSZTOF SITKOWSKI /KPRP
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Stanisław Długosz – Jerzy Tetera (1892 - 1915)
Baczyński czasu Wielkiej Wojny

Ano trzeba pieczętować krwią,
Co się kiedyś powiedziało skrycie,
Trzeba młode położyć dziś życie, 
Trzeba młodą pieczętować krwią!

Powiadają, że jeszcze za wcześnie,
Aby rzucić w noc jesienną wić,
Aż na wiosnę piorunami wskrześnie?!

Nie wybuchnie nigdy płomień – Czyn,
Jeśli wiecznie czujne Pogotowie
Na gwałt nowy buntem nie odpowie 
I nie wyjdzie na świat z tajnych min...

Wychodzimy w beznadziejny szlak
I nie złocą się przed nami szczyty,
Inni pójdą w ślad przez nas wyryty
I na trupach zatkną Wolny Znak.
Ano, trzeba pieczętować krwią,
Trzeba młode położyć dziś życie. 

J. Tetera 
Trzeba pieczętować krwią

LILIANNALIPKA 

Ten jeden z najwybitniej-
szych poetów początku 
XX wieku urodził się  

23 marca 1892 roku 
w Częstochowie w rodzinie 
Feliksa Długosza herbu 
Wieniawa oraz Pauliny 
z Maszkich. 

Wkrótce rodzina wyprowadziła się 
do Warszawy. Tu Stanisław uczęszczał 
do szkół, początkowo do rządowego  
II Męskiego Progimnazjum, 
a następnie do prywatnego gimna-
zjum z  polskim językiem wykła-
dowym. W  tym czasie zetknął się 
z  tajnymi organizacjami niepod-
ległościowymi, m. in. ze Związ-
kiem Młodzieży Polskiej („Zet”). 
W  swojej szkole zakładał kółka 
samokształceniowe w  ramach tej 
organizacji. Stopniowo stawał się 
bojownikiem sprawy niepodległo-
ściowej, angażował młodzież z Króle-
stwa Polskiego wokół tej idei; wszedł 
także do Polskiego Związku Wojsko-
wego działającego w austro-węgier-
skiej Galicji. W  roku 1910 został 
aresztowany przez rosyjską policję. 
W celi, w której przebywał, napisał 
krótki acz wymowny wiersz:
Na murze mojej celi nieznajoma ręka
nakreśliła już dzisiaj na półstarte 
zdanie:
„Jutro w Sybir etapem…” Szarzeją na 
ścianie 
wyrazy, przed którymi dusza moja 
klęka.

Po czterech miesiącach aresztu 
jako ekstern przystąpił do egzaminu 
maturalnego, a po jego zdaniu zapisał 
się na studia prawnicze na Uniwer-
sytecie Jagiellońskim; stał się wtedy 
członkiem kolejnych organizacji 
niepodległościowych. Długosz był 
wielkim pasjonatem historii Polski, 
a zwłaszcza powstania styczniowego, 
dlatego uczęszczał także na ćwiczenia 
historyczne. Efektem tegoż stała się 
monografia poświęcona jednemu 
z powstańców – Dionizemu Czechow-
skiemu. W Krakowie powstało też 
wiele utworów literackich i artykułów, 
pod którymi podpisywał się różnora-
kimi pseudonimami. 
Naprzód !
Naprzód! Śmierć patrzy nam w oczy.
Sztandar się krwawi nad głową.
Naprzód! Jak w taniec ochoczy
idziem w kurzawę bojową.
Po zorzę idziemy nową –

– Naprzód! Cel – pal! Do ataku!
Sztandar się krwawi nad głową –
Umierać nam przy tym znaku.

Krwią swoją żyźnić nam ziemię
ojczystą, królewski ptaku,
zrzucim niewoli twej brzemię –
Naprzód! Cel – pal! Do ataku!

Wojna zastała Stanisława Długosza 
w rodzinnym mieście. Aby nie dać 
się wcielić do wojska rosyjskiego, 
uciekł do Krakowa, jak pisała Zofia 
Zawiszanka, nie żegnając się nawet 
podobno z nikim. Na początku sierpnia 
1914 roku został szeregowcem strze-
leckiej piechoty, a wkrótce stał się 
żołnierzem w randze oficera oddziału 
wywiadowczego 1. Pułku Piechoty 
Legionów. Pisał pamiętnik wojenny 
od początku swojego uczestnictwa 
w walkach. W nim tak pisał o począt-
kach walk:

Ile to razy, w  przemarszu przez 
leśną kielecką okolicę, albo radomskie 
piaski, widzieliśmy niewytłumaczoną 
nieufność każdych drzwi w chłopskich 
chatach, jakby niechętnie milczących 
brudnych uliczek miasteczka? „Króle-
stwo nie idzie z nami! Królestwo jest 
przeciw nam!” – szedł pomruk w szere-
gach (...).

Pod datą 24 września 1914 roku 
pisał: Papierów „osobistych” żadnych 
przy sobie nie mam. Nazywam się 
Jerzy Tetera – kawalerzysta lotnego 
Oddziału Wywiadowczego.

Gdy Tetera pojawił się w Krakowie, 
w mundurze i kożuszku ułańskim, 
zarzuconym niedbale na ramiona, 
wzbudzał powszechne zaintereso-
wanie. Jak pisała Zofia Zawiszanka 
strój ten bowiem podnosił jeszcze 
strzelistość budowy, rasową szlachet-
ność rysów, głębię wyrazu, wspa-
niały sposób noszenia głowy. Chodził 
wówczas Tetera po Krakowie jak wcie-
lony idealny pierwowzór żołnierza-
-powstańca, młodzieńca-bohatera, 
ludzkiego kwiatu, który wystrzela na 
polach bitew – godny zaiste pędzla 
Grottgera.

Stanisław Długosz wkrótce zacho-
rował: Wychorowałem się bardzo 
i chyba już za wszystkie czasy – szkoda 
tylu tygodni, ale i nie szkoda jedno-
cześnie, bo korzyść stąd wynikła, żem 
myślał dużo i wiele sobie rzeczy wypo-
rządkował (…) przebieg róży był na 
ogół lekki, tylko gorączka (...) skoczyła 
do 42 stopni prawie. Doktor się bał, 
żeby nie uderzyła w mózg, ale odeszła. 
Wtedy też Tetera postanowił wstąpić 
do szwadronu kawalerii Prażmow-
skiego Beliny, jednakże z powodu 
braku koni trafił do piechoty i objął 
(w  grudniu 1914 roku w  Nowym 
Sączu) dowództwo II plutonu 
w 3. kompanii IV batalionu 5. Pułku 
Piechoty Legionów. Tak to wyda-
rzenie zanotował w swoim pamięt-
niku: Zakliczyn, 21 XII 1914 r. Czas 
tak biegł szybko, że nie było czasu 
zapisywać: w Nowym Sączu uwolnił 
mnie szef sztabu z oddziału wywia-
dowczego, i ponieważ nie było koni 
u Beliny – oddał mi pluton w pułku 
drugim (Norwida) w baonie Grudziń-
skiego. I pisał dalej: (…) maszeruję 
już drugi dzień z kompanią. Idzie nas 
dwa pułki (brygada Piłsudskiego), ale 
razem niespełna dwa tysiące ludzi. Idą 
trzy działa austriackie górskie. Przez 
cały dzień słychać armaty. Gdzieś pod 
Tarnowem bitwa i my tam idziemy. 
Dnie dość pogodne, ale błoto wszę-
dzie wielkie i męczę się trochę. Przed 

kolumną idzie orkiestra i gra. Słucham 
i myślę: wilja się zbliża – a gdzie my ją 
przepędzimy, a gdzie?

Kolejny wpis w  pamiętniku 
dotyczy bitwy pod Łowczówkiem, 
stąd warto go przytoczyć w całości.

Lichwin pod Tarnowem, 
25 XII 1914 r.

Od trzech dni już tu jesteśmy. Zaraz 
po przybyciu wzięto nas do wielkiej 
bitwy, która się tu toczy, 1-szy pułk 
i obsadzono nim wzgórze pomiędzy 
Łowczówkiem a Pleśną. Opuszczone 
tegoż dnia przez Austriaków okopy 
odebrał pułk 1-szy atakiem bagne-
towym. O  9-tej wieczór powołano 
moją kompanię na pozycje. Deszcz 
lał jak z cebra i ciemno było w wąwo-
zach, błoto takie lepkie, że nogi grzęzły 
czasem po kolana. Już pod lasem zosta-
wiono w rezerwie pierwszy pluton, 
a mój trzeci (Jagmina ) pod komendą 
moją odesłano na linję. Okopy ciągnęły 
się wygiętą w półkole linją na stoku 
góry zalesionej brzezinką. Długa noc 
oczekiwania na atak. Chodziłem nad 
okopami przemoknięty z brauningiem 
w ręce, pilnując chłopców, żeby nie 
posnęli w rowach. A pomimo to spali 
snem ludzi znużonych. Po wzgórzach 
sąsiednich pełzały bez ustanku światła 
patroli rosyjskich i  rozwidniały las 
reflektory. Świtem trzasnęły w okopy 
nasze karabiny rosyjskie – potem 
zagrały armaty i karabiny maszynowe. 
Zaraz pierwszego dnia poległ mój 
trzeci sekcyjny „Mahomet”– Antoni 
Polak, chłopak smukły i  szczupły, 
zdaje się suchotnik, o jasnych kędzie-
rzawych włosach. Ranni dwaj żołnierze 
z  mojego plutonu. W  sąsiednich 
okopach też wołają sanitaryuszy.

Noc. Zimno dojmujące. Glina 
w okopach całymi warstwami przylega 
do odzieży. Pękną czasem eksplodu-
jące kule nad głowami. Trzasną gałęzie 
na dnie wąwozu – to idą do ataku 
Moskale. Więc zrywa się po okopach 
szept, zaczym rozlegnie się grzechot 
karabinów naszych i wściekła kano-
nada salw rosyjskich. I tak aż do świtu. 

Wilja. Dzień jest chłodny – prawie 
mroźny, a pogodny. Biją bez przerwy 
karabiny maszynowe, szrapnele. 
Wielka ognista kula granatu poszła 
nad moim okopem – tuż nad głową; 
zerwał mi prąd powietrza czapkę, 
odchylił gwałtownie głowę. O zmroku, 
kiedy zaświeciła pierwsza gwiazda – 
nie ustał ogień uporczywy; a  nam 
brakuje amunicji – dwie bezsenne 
noce, dwa dni bez żywności i wody. 
O  7 wieczorem krótkie złudzenie: 
nakazano odwrót z pozycji, ale wnet 
zawrócono z drogi – by zająć na nowo 
okopy. Noc całą strzały i  coraz to 
nowe gwałtowniejsze ataki na naszą 
linję, bronioną już teraz na pół przy-
tomnie, gorączką ludzi wyczerpanych 
do ostatka. Szarym świtem zluzowano 
mój pluton dziś dopiero. Teraz siedzę 
we wsi, gdzie stoją rezerwy, obsypy-
wanej pociskami działowymi i ogniem 
karabinów. Zdaje mi się, że Moskale 
idą do ataku. Jeżeli wyjdzie rozkaz 
obrony...

Stanisław Długosz wziął udział we 
wszystkich bitwach I Brygady aż do 
swojej śmierci w 1915 roku.
Ktoś się zwalił na ziemię. To trudno.
Na roztkliwiań godziny nie czas:
w zbożu młodym jeden bagnet zgasł. 

6 sierpnia 1915 roku do żołnierzy 
walczących pod wsią Samoklęski 
koło Lubartowa dotarła wiadomość 
o wycofywaniu się Rosjan z Warszawy, 

co ich niezmiernie ucieszyło. Legio-
niści rozpalili ogniska.

Tetera zauważył, że nieprzyjaciel 
zaczyna strzelać do tych ognisk – 
obawiając się o swój pluton, zaczął 
wołać, aby je pogaszono. Nie posłu-
chano od razu – więc puścił się do nich 
biegiem przez pole („Komendancie, 
padnijcie!” – wołano z okopów, bo 
już świstały kule. Ale Tetera zanadto 
był szczęśliwy dnia tego, aby się zginać 
i chronić. Biegł dumnie wyprostowany 
– aż padł raniony w pierś ekrazytówką 
[pocisk eksplodujący w ciele – przyp. 
L.L. ], która mu wyrwała żebra 
i rozszarpała płuca. W kilka minut 
już nie żył. To jeden z opisów śmierci 
młodego oficera, pozostawiony przez 
Zofię Zawiszankę, nie będącą bezpo-
średnim świadkiem śmierci Długosza. 
Bardziej obiektywny jest drugi, 
spisany przez Romana Starzyńskiego, 
który służył w tym samym batalionie, 
co Tetera. Oto on: Okazało się, że 
kiedy deszcz ustał, żołnierze I plut. 
4. komp., chcąc się ogrzać i wysuszyć, 
zapalili na linii ognisko. Ppor. Długosz 
widząc to – obawiał się, że ognisko to 
będzie znaczyć naszą linię, zwłaszcza 
wobec zbliżającego się zmroku – 
polecił ognisko natychmiast zgasić. 
Kpr. Goldenberg-Burski nie wykonał 
rozkazu; ppor. Długosz wyskoczył więc 
ze swojego okopku, chcąc go zmusić do 
posłuszeństwa, i pobiegł do ogniska. 
Kiedy wracał do siebie, jakaś zbłą-
kana kula trafiła go prosto w serce. 
Żył jeszcze dwie minuty. I zginął jeden 
z najszlachetniejszych typów naszego 
pokolenia, jeden z najwspanialszych 
żołnierzy, jeden najlepszych wśród 
ówczesnej młodzieży, jeden z  tych, 
którzy nie powinni byli zginąć, bo byli 
Polsce potrzebni.

7 sierpnia 1915 roku pochowano 
Teterę w Samoklęskach na rozstaju 
dróg, pod przydrożnym krzyżem, 
w cichości i skupieniu (W. Lipiński). 
Kompania wyprężona na baczność 
salutowała zwłoki. Ksiądz przemówił 
kilka słów, pokropił zwłoki i ciężkie 
grudy z  łomotem poczęły się sypać 

na białą, świeżą trumnę. „Baczność! 
Kompania w prawo patrz!” Pogrzeb 
skończony. (W. Lipiński)

Na pogrzebie byli obecni ofice-
rowie ze wszystkich batalionów, 
w tym mjr Leon Berbecki.

Długosz pozostawił narzeczoną 
– Władysławę Srzednicką „Sławę” 
– aktywistkę niepodległościową, 
kurierkę wywiadu Legionów Polskich. 
Po śmierci narzeczonego przejęła 
jego nazwisko i długo nosiła żałobę. 
1 października 1916 roku zwłoki 
Tetery przeniesiono do Warszawy, 
gdzie żegnane z wojskowymi hono-
rami spoczęły na Powązkach.

Na płycie jego pomnika wyryte 
zostały słowa z  jego proroczego 
wiersza, napisanego w 1911 roku:
Ano – trzeba pieczętować krwią,
co się kiedyś wyszeptało skrycie.
Trzeba młode dziś położyć życie...

Warto dodać, że pośmiertnie, 
w 1917 roku, nakładem rodziny został 
wydany tom wierszy Długosza-Tetery 
pt. „Przed złotym czasem…”.

Artykuł powstał na podstawie 
pracy naukowej K. K. Daszyka poświę-
conej postaci S. Długosza (Studia 
Historyczne 2015 r.). Wykorzystano 
też opis bitwy pod Łowczówkiem  
J. Tetery zamieszczony w Przewodniku 
Świętokrzyskim z 2018 r.

Kinowy marzec 
w CKZiU
LILIANNALIPKA 

11 marca młodzież 
naszej szkoły 
zaproszona została 

przez starostwo Powiatowe 
w Tarnowie do tuchow-
skiego Domu kultury na 
projekcję filmu Konrada 
Łęckiego pt. „Wyklęty”. 

Uczniowie wyszli z kina poru-
szeni tematyką filmu. Z  kolei 
burmistrz Tuchowa zaproponowała 
m.in. naszej placówce wzięcie udziału 
w  pokazie filmu „Paszporty Para-
gwaju” oraz w  towarzyszącej mu 
prelekcji na temat relacji polsko-
-żydowskich na przełomie wieków 
z naciskiem na czas II wojny świa-
towej. Wygłosił ją dr M. Chorązki 
z  krakowskiego oddziału IPN. 
Dziękujemy za zaproszenia.

Tekst jest trzynastym z cyklu artykułów poświęconych patronom 
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie
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Pieszy Rajd Tropem Wilczym Pamięci Żołnierzy Wyklętych
4 marca 2019 r. w gminie 

Tuchów odbył się Pieszy 
Rajd Tropem Wilczym 

Pamięci Żołnierzy Wyklę-
tych. Rajd został zorganizo-
wany przez Szkołę Podsta-
wową im. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Siedliskach 
wraz z Kołem Gospodyń 
Wiejskich. Do udziału 
w tym patriotycznym wyda-
rzeniu zostały zaproszone 
wszystkie szkoły gminy 
Tuchów – udział wzięło  
11 szkół.

Każda z nich otrzymała pakiet star-
towy, który zawierał: plastrony, batony 
energetyczne, regulamin konkursu 
fotograficznego i tabliczkę z Żołnie-
rzem Wyklętym. Szkoły wyznaczały 
grupę uczniów – drużynę, która 
miała swojego Bohatera Wyklętego. 
Samodzielnie opracowywały też trasę 
przejścia ze swoich miejscowości, 
aby do godziny 11.00 dotrzeć do 
punktu zbiorczego, jakim był cmen-
tarz nr 158 w Tuchowie na Garbku 
(Ogonówka). Każdy uczestnik po 
dokonaniu rejestracji otrzymał: 
herbatkę, drożdżówkę, soczek oraz 
batonik. Uroczystości rozpoczęto od 
wysłuchania przejmującej Ballady 
o Rotmistrzu Pileckim autorstwa Lecha 
Makowieckiego.

Następnie wystąpiła dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Siedliskach 
Lucyna Jamka, witając wszystkich 
zebranych, a  szczególnie zapro-
szonych gości, m.in.: burmistrza 
Tuchowa Magdalenę Marszałek,  
ks. Alfonsa Górowskiego proboszcza 
parafii św. Jakuba Ap. w Tuchowie 
oraz Naczelnika Oddziałowego Biura 
Edukacji Narodowej IPN w Krakowie 
Michała Masłowskiego, Grzegorza 
Wojtanowskiego z  Nadleśnictwa 
Gromnik, przewodniczącego Rady 
Osiedlowej Garbek Aleksandra 
Kajmowicza, sołtysa wsi Siedliska 
Jerzego Urbanka. Później koordynator 
szkolny projektu – Halina Piotrowska 
– prezentowała obecne drużyny wraz 
z ich Bohaterami Wyklętymi.

Po tej prezentacji, która miała 
wręcz charakter apelu poległych 
nastąpiła niezwykle ciekawa i poucza-
jąca prelekcja Michała Masłowskiego 
z IPN nt. sytuacji politycznej w kraju 
po II wojnie światowej oraz życia 
i walki Żołnierzy Niezłomnych, którzy 
do samego końca walczyli o niepodle-
głość Polski, stawiając opór sowiety-
zacji. Na zakończenie wszyscy uczest-
nicy odmówili modlitwę za Żołnierzy 
Niezłomnych poprowadzoną przez ks. 
proboszcza Alfonsa Górowskiego oraz 
odśpiewali hymn Polski. Po podzięko-
waniach, przypomnieniu o konkursie 
fotograficznym, rozdaniu materiałów 
z IPN przywiezionych przez naszego 
gościa Michała Masłowskiego i spra-
wach organizacyjnych do mikrofonu 
podszedł ponownie naczelnik IPN 
Michał Masłowski, który oficjalnie 
ogłosił, iż w następnym roku IPN 
obejmie honorowym patronatem 
rajd TROPEM WILCZYM organizo-
wany przez siedliską szkołę. Po takiej 
wspaniałej wiadomości był już czas na 
gorący poczęstunek.

SZKOŁY BIORĄCE UDZIAŁ 
W RAJDZIE:

•	Szkoła Podstawowa im. Stanisława 
Staszica w Tuchowie – drużynę pod 
patronatem majora Hieronima Kazi-
mierza Dekutowskiego ps. „Zapora”, 
„Odra” reprezentowało 15 uczniów 
wraz z 2 opiekunami.

•	Szkoła Podstawowa im. prof. Jana 
Sajdaka w Burzynie – patronem ich 
grupy był major Zygmunt Edward 

Szendzielarz ps. „Łupaszka” – 
drużyna składała się z 16 uczniów 
i 2 opiekunów.

•	Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego 
Popiełuszki w Łowczowie z Boha-
terem Wyklętym podpułkownikiem 
Łukaszem Konradem Cieplińskim, 
ps. „Pług”, „Ostrowski”, „Ludwik” 
, „Grzmot” – drużyna składała się  
z 13 uczniów i 2 opiekunów.

•	Szkoła Podstawowa im. Kornela 
Makuszyńskiego w  Dąbrówce 
Tuchowskiej i porucznik Franciszek 
Majewski ps. „Słony”, „Olek”, „Mści-
ciel”, „Błyskawica” – drużyna skła-
dała się z 10 uczniów i 1 opiekuna.

•	Szkoła Podstawowa im. Batalionu 
AK „Barbara” w Lubaszowej pod 
patronatem podporucznika Tade-
usza Zawadzkiego ps. „Kajman”, 
„Kotwicki”, „Lech Pomarańczowy”, 
„Tadeusz” , „Zośka” – drużyna skła-
dała się z 17 uczniów i 2 opiekunów.

•	S z k o ł a  P o d s t a w o w a  
im. o. W. Witkowskiego Redemp-
torysty w  Karwodrzy z  Żołnie-
rzem Wyklętym podporucznikiem 
Edwardem Taraszkiewiczem ps. 
„Żelazny” – drużyna składała się 
z 10 uczniów i 2 opiekunów.

•	Szkoła Podstawowa w  Mesznej 
Opackiej pod patronatem porucz-

nika Jana Rodowicza ps. „Anoda” 
– drużyna składała się z 8 uczniów  
i 2 opiekunów.

•	Szkoła Podstawowa im. ks. Prałata 
Władysława Gibały w Piotrkowicach 
i starszy sierżant Mieczysław Dzie-
mieszkiewicz ps. „Rój” – drużyna 
składała się z 8 uczniów i 2 opiekunów.

•	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła 
II w Zabłędzy i patron ich drużyny 
podporucznik Anatol Radziwonik 
ps. „Olech” – drużyna składała się  
z 11 uczniów i 1 opiekuna.

•	Szkoła Podstawowa im. sierż. AK 
Józefa Siwaka „Waligóry” w Buch-
cicach i patron ich grupy podpo-
rucznik Zdzisław Stanisław Badocha 
ps. „Żelazny” – drużyna składała się 
z 11 uczniów i 2 opiekunów.

•	Szkoła Podstawowa im. Kard. 
Stefana Wyszyńskiego w Siedli-
skach w  liczbie 50 uczniów  
i  6 opiekunów, którzy pokonali 
trasę rajdu ku pamięci: Danuty 
Heleny Siedzikównej ps. „Inka”, 
kapitana Zdzisława Brońskiego 
ps. „Uskok”, rotmistrza Witolda 
Pileckiego ps. „Witold”, „Druh”, 
generała brygady Augusta Emila 
Fieldorfa ps. „Nil”, Wachmistrza 
Józefa Franczaka ps. „Lalek”, 
„Laluś”, „Laleczka”, „Guściowa”.

Osoby odpowiedzialne za reali-
zację tego przedsięwzięcia: Halina 
Piotrowska, Ewa Ustjanowska, Marek 
Mikos, Waldemar Siwek i Małgorzata 
Gacek.

Rajd jest jednym z  działań 
w ramach projektu „Poznaj polskie 
drogi do niepodległości”. Projekt 

finansowany przez Narodowy Instytut 
Wolności – Centrum Rozwoju Społe-
czeństwa Obywatelskiego w ramach 
Programu Fundusz Inicjatyw Obywa-
telskich na lata 2014-2020.

koordynator szkolny 
Halina Piotrowska
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Stowarzyszenie Miłośników Karwodrzy 
zaprasza na 

Ekstremalną 
Drogę Krzyżową 

wokół Karwodrzy 
Długość trasy to 42 km 

Trasa ustalona na zasadach przyjętych przez 
www.edk.org.pl

Przed zapisem zapoznaj się z informacjami zawartymi na  
ww. stronie, a przede wszystkim z zakładką „zanim wyruszysz” 

(szczegóły odnośnie ubioru i wyposażenia). 
Trasa nieoficjalna – nie ma możliwości zapisu na nasza trasę  

przez podaną stronę, jeśli ktoś chce się zapisać wystarczy wysłać  
do nas maila na adres: lukaszwlodarz@karwodrza.pl lub kliknąć  

w wydarzeniu „Wezmę udział”. 
Dla zainteresowanych szczegóły wyślemy na maila. 

Zaczynamy w piątek 12 kwietnia 2019 r. po mszy św.  
o godz. 18.30 w bazylice mniejszej w Tuchowie. 

Polska w tej wojnie zasłużyła na 
to, aby zostać wolną

Zdzisław Broński
Uskok

ANDRZEJJAGODA 

1 marca jest Naro-
dowym Dniem Pamięci 
„ŻOŁNIeRZY WYKLĘ-

TYCH”. 

Dzień ten został uchwalony przez 
parlament i  jest obchodzony od 
2011 roku. To święto tych, którzy po 
1944 roku nie zgodzili się, by Polską 
rządziła komunistyczna władza 
z nadania Moskwy. Nie złożyli broni. 
Za tę postawę wielu zapłaciło najwyższą 
cenę – własne życie. Dbając o pamięć 
o  historii tych Żołnierzy, w  wielu 
miastach Polski odbyły się uroczystości 
o różnym charakterze. Po raz pierwszy 
z tej okazji w sali widowiskowej Domu 

Kultury w Tuchowie przedstawione 
zostało widowisko muzyczno-poetyckie 
pn.: „Zachowali się jak trzeba”. Wyko-
nawcami była młodzież Liceum Ogól-
nokształcącego im. M. Kopernika 
w Tuchowie wraz z przyjaciółmi. Nad 

całością tego patriotycznego wyda-
rzenia czuwały panie: Iwona Sandecka 
i Barbara Czosnyka. W ten właśnie 
sposób młodzież podziękowała za 
wolność wszystkim tym, którzy przez 
tyle lat byli niepokorni i  naprawdę 

wierzyli, że jeszcze Polska nie zginęła, 
póki my żyjemy. Z wielkim wzrusze-
niem widowisko to oglądali i wysłuchali 
m.in.: wiceburmistrz Tuchowa Wiktor 
Chrzanowski, dyrektor LO w Tuchowie 
Zbigniew Budzik, radni Rady Miejskiej 

w Tuchowie na czele z wiceprzewodni-
czącym Januszem Łukasikiem, dyrektor 
DK w  Tuchowie Janusz Kowalski. 
Wyrazem podziękowań dla młodych 
wykonawców były nie tylko słowa, ale 
także owacje publiczności.

Obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w Tuchowie

Druga odsłona koncertu jubileuszowego 
Parafialnej Orkiestry Dętej z Siedlisk

MARIAkRAs 

W niedzielę 3 marca 
2019 r. w Domu 
kultury w Tuchowie 

odbyła się druga część 
koncertu inaugurującego 
10-lecie działalności 
artystycznej Parafialnej 
Orkiestry Dętej z Siedlisk.

Sala widowiskowa wypełniona była 
publicznością. To był kolejny wspaniały 
wieczór w tuchowskim Domu Kultury. 
Druga odsłona jubileuszowego koncertu, 
dedykowana wszystkim paniom 
z  okazji zbliżającego się ich święta, 
była równie wspaniała jak pierwsza. 
Koncert poprowadziła zaprzyjaźniona 
z orkiestrą Małgorzata Broda – dyrektor 
Instytutu Europa Karpat w Małopolskim 
Centrum Kultury „Sokół” w Nowym 
Sączu. Orkiestra zagrała pod batutą 
kapelmistrza Bogdana Stefana piękne 
miłosne, i nie tylko, melodie. Tradycyjnie 
wraz z orkiestrą zaśpiewali soliści: Alicja 
Rusin, Gabriela Sołtys i Paweł Rubacha.

A  oto słowa podziękowania 
kapelmistrza Bogdana Stefana, które 
zamieścił na stronie Facebook pod 
relacją fotograficzną z  koncertu:  
Dziękuję wszystkim, którzy przybyli na 
nasz koncert. Wspaniałej, cudownej, 
tuchowskiej publiczności. Jesteśmy 
znowu zaskoczeni tak dużą frekwencją. 
To dla nas motywacja do dalszej pracy.

W imieniu tuchowskiej publicz-
ności dziękujemy za wspaniały koncert 
i czekamy na kolejne!
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12.04.2019 r. (piątek)
godz. 18.30 – zbiórka uczestników na parkingu  

przy Sanktuarium Matki Bożej Niezawodnej Nadziei 
na Jamnej

godz. 19.00 – msza św. na rozpoczęcie TeDK 
godz. 20.00 – wyruszenie na trasę 

13.04.2019 r. (sobota)
godz. 6.00 – msza św. w kościele pw. św. jakuba  

w Tuchowie na zakończenie TeDK 

Organizatorzy zapewniają:
- oznaczenie XIV Stacji Drogi Krzyżowej
- w razie potrzeby pomoc
- materiały: mapkę trasy, rozważania
Bliższe informacje można uzyskać 
pod nr tel. 14 6525 436; 667 495 264
Organizator: Tuchowska Grupa Nieformalna

ZAPRASZAMY!

Droga krzyżowa tuchowskich gimnazjalistów 
w bazylice mniejszej w Tuchowie
JUSTYNA  
jAWORSKA-LIPKA 

29 marca 2019 roku 
uczniowie tuchow-
skiej szkoły podsta-

wowej przygotowali i przed-
stawili inscenizowaną drogę 
krzyżową. 

Wystawiono ją już po raz siódmy, 
a rozpoczynała się słowami Hymnu 
do miłości: „Gdybym mówił językami 
ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, 
stałbym się jak miedź brzęcząca…”, 
gdyż miłość była motywem prze-
wodnim tegorocznej drogi krzyżowej. 
Jezus wraz ze swoją matką wyruszył 
w drogę na Golgotę, w której towa-
rzyszyły mu postacie z Pisma Świę-
tego oraz człowiek współczesny. Jezus 
wędrował w ciemnościach kościoła, 
niosąc swój krzyż aż do stacji IX. 
Kolejne stacje przedstawione 
zostały w konwencji teatru cieni, 
tworząc formę średniowiecznych 
fresków, obrazując tragedię drogi 
krzyżowej.

W świątyni panowała wyjątkowa 
cisza, którą przerywały głosy narra-
torów. Oszczędność słowa, wielki 
spokój kościoła i przenikliwa muzyka 
pozwalały zgromadzonym przenieść 
się myślami w tamte czasy, aby lepiej 
zrozumieć tajemnicę śmierci i zmar-
twychwstania.

Serdecznie dziękuję uczniom 
naszej szkoły za oprawę muzyczną 
oraz za zaangażowanie, wysiłek 
i  włożone serce. W  tym pięknym 
piątkowym wieczorze uczestniczyli 
uczniowie: Julia Kapka, Jowita Grze-
bień, Izabela Zając, Izabela Sołtys, 
Aleksandra Jagiełło, Beata Czochara, 
Amelia Dudek, Emilia Kawa, Martyna 
Stańczyk, Julia Rąpała, Julia Sobyra, 
Aleksandra Bajgrowicz, Agata Kloch, 
Milena Borgula, Wiktoria Łątka, 
Gabriela Stańczyk, Oliwia Ligęza, 
Laura Bajorek, Zuzanna Wrona, 
Joanna Kurczab, Natalia Wzorek, 
Wiktoria Gąsior, Bartłomiej Janas, 
Wiktor Kamykowski, Filip Sajdak, 
Bogusz Karwat, Jakub Banach, 
Szczepan Rąpała. To przedsięwzięcie 

nie miałoby miejsca, gdyby nie pomoc 
rodziców, przyjaciół naszej szkoły oraz 
nauczycieli. Podziękowania kieruję 
do Roberta Kapki, Jarosława Scha-
bowskiego, Marka Mikosa, Katarzyny 
Krupy, Piotra Pierzchały, o. Pawła 
Zyskowskiego.

Szczególne podziękowania kieruję 
do naszych byłych uczniów: Oliwii 
Madejczyk, Karola Guta, Adama 
Mokrzyckiego, Adama Gurgula i Piotra 
Czochary, którzy pomimo różnych 
zajęć w  swoich nowych szkołach 
i uczelniach byli, jak co roku, z nami. 

Dziękujemy ojcom Redemptory-
stom za zaproszenie, zaangażowanym 
za ogromną pomoc, a wiernych zapra-
szamy na kolejną drogę krzyżową już 
za rok.

Proboszcz parafii 
pw. św. Gerarda Majella w Lubaszowej 

o. Michał Reinke
zaprasza na inscenizowaną

drogę krzyżową,
która odbędzie się 
w Wielki Piątek 

19 kwietnia 2019 r. 
o godz. 10.00 w Lubaszowej

Rozpoczęcie drogi krzyżowej 
przy kościele parafialnym, 

a zakończenie 
przy domu rekolekcyjnym 

(Willa w Lubaszowej)
Droga krzyżowa odbędzie się bez względu 

na warunki atmosferyczne
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GRAŻYNAKARAŚ 

Jubileusz 25-lecia  
Kręgu Rodzin jest okazją, 
by podsumować ćwierć 

wieku formacji i posługi 
naszej wspólnoty, działa-
jącej przy Parafii Nawie-
dzenia Najświętszej Maryi 
Panny w Tuchowie. 

To wielka radość przedstawić 
w dużym skrócie to, co wydarzyło 
się przez ten czas, jak również podjąć 
refleksję nad duchowym rozwojem 
każdego z nas. Jak to dobrze móc 
wrócić do minionych wydarzeń, by 
na nowo przeżyć te wspaniałe godziny 
spędzone na modlitwie, wypoczynku, 
pielgrzymkach, zabawach, w radości, 
ale też pożegnań tych, którzy odeszli 
do domu Ojca w niebie.

Przez te wszystkie lata grupa 
prowadziła ożywioną działalność na 
rzecz małżeństwa, rodziny, parafii, 
lokalnej społeczności w naszej małej 
Ojczyźnie, ale też w powiecie tarnow-
skim i poza granicami kraju.

I właśnie, obchody tego pięknego 
Srebrnego Jubileuszu rozpoczęliśmy 
w święto Ofiarowania Pańskiego – 
Matki Bożej Gromnicznej – 2 lutego 
2019 r., które potrwają cały rok. Nasze 
świętowanie rozpoczęliśmy Eucha-
rystią, która zgromadziła wszystkich 
małżonków czynnie uczestniczących 
w spotkaniach, zaproszonych gości 
i  naszych sympatyków. Po zakoń-
czonej mszy św. udaliśmy się do Domu 
Strażaka w Karwodrzy na agape, która 
przebiegała w atmosferze rodzinnej 
i wielkiej radości, a trwała do białego 
rana. Były wspomnienia, prezentacje 
działalności Kręgu Rodzin w parafii 
i  w  środowisku lokalnym, powia-
towym, a nawet międzynarodowym. 
Było tego dużo, bo i grupa przez te 
wszystkie lata wpisała się pięknie 
w historię wspólnoty parafialnej, jak 
również naszego miasta. 

Nasze świętowanie uświetnili 
swoją obecnością zaproszeni goście. 
Dziękujemy Staroście Tarnowskiemu 
Romanowi Łucarzowi za obecność, za 
wspieranie małżeństwa i rodziny oraz 
za objęcie honorowym patronatem 
naszej uroczystości. Naszą wdzięcz-
ność składamy również na ręce Stani-
sława Obrzuta, Przewodniczącego 
Rady Miejskiej w Tuchowie, który 
świętował wspólnie razem z nami. 

Podczas uroczystości gościom 
i wszystkim uczestnikom spotkania 
zostały wręczone pamiątkowe 
albumy. Z okazji srebrnego jubileuszu 
otrzymaliśmy listy gratulacyjne od  
ks. bp ordynariusza Andrzeja Jeża, 
od starosty tarnowskiego Romana 
Łucarza oraz burmistrza Tuchowa 
Magdaleny Marszałek.

Swoją wdzięczność wyrażamy 
naszym moderatorom. Dziękujemy 
za możliwość tworzenia tej wiel-
kiej rodziny, za tę ćwierć wiekową 
formację duchową, za kroczenie 
z nami po ścieżkach „Winnicy Pana” 
i uczenie nas, jak wspinać się „pod 
górkę”, która czasami bywa bardzo 
stroma. 

W tym jubileuszowym roku został 
wydany specjalny album, w którym 
w wielkim skrócie przedstawiono, 
w większości obrazowo, różne wyda-
rzenia. Na początek powrócono do 
genezy powstania Kręgu Rodzin, 
by potem przedstawić chronolo-
gicznie wszystkich ojców, którzy jako 
moderatorzy czuwali i wspierali nas 
duchowo, aby to dzieło się rozwijało 
i trwało. 

Przez 25 lat na nasze spotkania 
formacyjno-modlitewne przycho-
dziło około 60 par małżeńskich. Wiele 
z nich trwa od początku aż do chwili 
obecnej, inne z różnych powodów 
losowych zrezygnowały lub zawie-
siły udział w spotkaniach. W kolejnej 
części albumu pary te zostały przed-
stawione.

Całą działalność wspólnoty Kręgu 
Rodzin w tym wydaniu przedstawiono 
w kilku częściach, by w każdej z nich 
zaprezentować inny rodzaj posługi. 

W  pierwszej części albumu 
przedstawiono wspólne modlitwy 
i formację duchową, zaś w drugiej 
części skupiono się na posłudze dla 
wspólnoty parafialnej i poza parafią. 
Kolejna część albumu to prezentacja 
jubileuszy małżeńskich, jubileuszy 
moderatorów oraz jubileuszy naszej 
grupy. Pielgrzymki i rozrywka szeroko 
rozumiana to kolejny przegląd z dzia-
łalności wspólnoty. 

Dziękujemy Bogu za każdą 
i  każdego z  naszej grupy oraz 
wszystkim, którzy wspierają nas swoją 
modlitwą i konkretnymi czynami – 
Bóg zapłać!

Po 25 latach doświadczeń we 
wspólnocie małżeństw z  różnym 
stażem, z różnym wykształceniem 
i w różnych zawodach, ubogaceni 
życiem każdej pary małżeńskiej 
z  osobna, pragniemy złożyć Bogu 
wielkie dziękczynienie oraz prosić 
najlepszą Matkę – Matkę Bożą 
Tuchowską, by wypraszała nam 
potrzebne łaski u swego Syna i by 
prowadziła nas do świętości.

Niech ten piękny czas srebrnego 
jubileuszu nie będzie tylko spojrze-
niem wstecz, ale niech będzie też 
czasem spojrzenia w przyszłość.

Poniżej przedstawiamy wypo-
wiedzi naszych moderatorów od 
powstania naszej wspólnoty do chwili 
obecnej:

***
„Życzę, by spotkania w sympa-

tycznej grupie Oazy Rodzin przy-
czyniły się do kształtowania naszego 
ludzkiego oblicza na podobień-
stwo oblicza Chrystusa, który jest 
Obrazem Boga. Starajcie się bracia 
umocnić Wasze powołanie i wybór. 
To bowiem czyniąc, nie upadniecie 
nigdy”. (Z P1.10)

Niech myśli, słowa staną się 
rzeczywistością.

Życzę, aby SANKTUARIA 
Waszych Rodzin przyciągały rzesze 
serc szukających ciepła, życzliwości, 
wzoru i potwierdzenia, że MIŁOŚĆ 
może zaistnieć!

Niech Was Bóg prowadzi!
o. Stanisław Madeja CSsR

Czas leci, grupa trwa, rozwija się, 
odczytuje Boże znaki i podejmuje 
inicjatywy. To jest ważne, piękne, 
godne uznania i gratulacji. Sprawy 
te były mi zawsze bliskie i niezmiennie 
wypełniają moją uwagę. Najpierw 
niepozorne ziarna, które kiełko-
wały. Później przyszedł czas wzrostu 
i  pokazania się światu: spotkania, 
skupienia, rekolekcje w  drodze, 
pielgrzymki, ogniska, liturgia. Nie 
wiem, czy dzisiaj można by coś 
takiego powtórzyć, gdyby się miało 
rozpocząć. Zadziwia człowieka, gdy 
patrzy, że gdzieś zaszczepiony ruch 
trwa 15, 25 lat. Mnie tam dawno nie 
ma. Nazwisko – owszem się pojawia – 
ale coraz mniej mówi. Jest jednak coś, 
co się kojarzy z powołaniem i służbą 
Bożą – to przemawia, a może i kiedyś 
przemówi ostatecznie za człowiekiem 
na Bożym Sądzie. 

Jestem wdzięczny Bogu i ludziom 
za gest, za zrozumienie tego, iż czło-
wiek chciał coś zrobić. Życzę: Niech 
Bóg błogosławi Waszym opiekunom, 
kaznodziejom i Wam wszystkim.

Wasz brat –  
o. Stanisław Gruszka CSsR

***
Pragnę wyrazić moją serdeczną 

wdzięczność za ostatnie lata wspólnej 
modlitwy, refleksji, zgłębiania proble-
matyki małżeńsko-rodzinnej, a także 
wspólnego podróżowania po kraju, 
sanktuariach, pięknych miejscach.

Wyrażam wielką radość ze Wspól-
noty Kręgu Rodzin za wspaniałą 
postawę i kontynuację formacyjną 
oraz oddziaływanie apostolskie na 
inne małżeństwa i rodziny we wspól-
nocie naszych tuchowskich parafii 
i życzę, wspierając modlitwą, abyście 
dalej tak pięknie kontynuowali „dobre 
dzieło”. 

Trwajcie nadal w  tej pięknej 
i bogatej Wspólnocie Kręgu Rodzin, 

troszcząc się o wszystkie inne rodziny, 
małżeństwa w naszym środowisku.

Życzę więc nieustannego rozwoju 
każdej i  każdego z  Kręgu Rodzin 
i  radosnego pełnienia rodzinnego 
apostolstwa.

Zawsze wdzięczny i zachowujący 
Was w pamięci modlitewnej

o. Kazimierz Fryzeł CSsR
***

Moje doświadczenia bycia razem 
z  Wami podczas comiesięcznych 
spotkań modlitewnych i  formacyj-
nych, w radości ognisk w Tuchow-
skim Lesie, wspólnych wyjazdach do 
kina czy teatru, na wycieczkach czy 
pielgrzymkach, podczas „Rekolekcji 
w drodze”, w radościach jubileuszów 
małżeńskich czy też w chwilach smutku 
z powodu chorób i śmierci, słowem 
w codzienności życia, potwierdza to, 
co o małżeństwie powiedział osiem 
wieków przed narodzeniem Chrystusa 
– Homer: „Nie ma bardziej błogosła-
wionych na ziemi ludzi od dwojga 
małżonków, którzy zjednoczeni ze 
sobą w jednym pragnieniu, spokojnie 
zarządzają własnym domem”.

Bogu niech będą dzięki za czas 
spędzony pośród Kręgu Rodzin 
w Tuchowie. Był to czas bardzo uboga-
cający – mam nadzieję, że nie tylko dla 
mnie osobiście. Serdeczne podzięko-
wania za miłą atmosferę i życzliwość, 
której pośród Was doświadczyłem. 
Niech w tym Bożym Dziele – jakim 
jest Krąg Rodzin, będzie uwielbiony 
Bóg i Matka Chrystusa Pana!

Z  modlitwą i  wdzięcznością za 
każdą i każdego z Was. 
o. Mirosław Grakowicz CSsR

***
Jestem niezwykle wdzięczny Bogu 

za dar ubogacenia mojego kapłaństwa 
doświadczeniem działalności wspól-
noty, której na imię Oaza Rodzin.

Kościół Domowy był zawsze dla 
mnie, jako dla proboszcza, tą gałęzią 
działalności duszpasterskiej, która 
dźwiga i stanowi tę zdrową podwa-
linę pod ewangelizowanie całej 
parafii. To przecież rodziny tworzą 
parafię i decydują o jej modlitewnej 
i  moralnej prężności, a  im więcej 
zdrowych moralnie i duchowo rodzin, 
tym parafia bardziej zjednoczona 
z Chrystusem.

Gratuluję zatem Oazie Rodzin 
działającej przy Parafii NNMP 
w Tuchowie tych dwudziestu pięciu 
lat działalności i  życzę wytrwania 
przy Panu przez kolejne lata. Niech 
ta Wspólnota Domowego Kościoła 
wzrasta na wzór Świętej Rodziny, 
która – choć uboga i nie pozbawiona 
trosk doczesnych – świętą pozostała.

Na dalszą pracę i  trwanie przy 
Panu z serca wszystkim błogosławię.

o. eugeniusz Leśniak CSsR
***

Wypowiadając wdzięczność wobec 
małżonków zaangażowanych w Kręgu 
Rodzin, życzę, aby Wasza wspólnota 
wzrastała i rozwijała się, stając się 
pomocą dla każdego z jej członków, 
a także inspiracją i świadectwem dla 
całej parafii.

Moje rocznicowe życzenia dla 
Kręgu Rodzin pragnę wyrazić słowami  
św. Pawła: „Bóg, dawca nadziei, niech 
wam udzieli pełni radości i  pokoju 
w wierze, abyście przez moc Ducha Świę-
tego byli bogaci w nadzieję”. (Rz 15,13). 

Niech te słowa będą dla Was umoc-
nieniem i drogowskazem na dalsze 
lata. Niech to chrześcijańskie zaan-
gażowanie będzie okazją do wzrostu 
wiary i rozwoju miłości w Waszych 
rodzinach oraz apostolstwa na rzecz 
innych ludzi w parafii.

o. Sylwester Cabała CSsR
***

Istniejący od 25 lat Krąg Rodzin 
wpisuje się nie srebrnymi, ale złotymi 
zgłoskami w szeroko rozumianą dzia-
łalność duszpasterską sanktuaryjnej 
parafii Nawiedzenia Najświętszej 
Maryi Panny. Przez dotychczasowe 
siedem lat mogłem się o tym prze-
konać jako kolejny proboszcz i mode-
rator Kręgu Rodzin. Przede wszystkim 
cenne jest to, że nie brak małżeństw 
i rodzin, którym były i są nadal drogie 
takie wartości jak: wiara i jej przekaz, 
Kościół i jego dobre imię, Ojczyzna 
i dobrze rozumiany patriotyzm oraz 
rodzina Bogiem silna. Te wartości są 
promowane przez różne inicjatywy 
i działania podejmowane przez wspól-
notę rodzin na przestrzeni lat swego 
istnienia.

Zmieniają się proboszczowie 
i  moderatorzy, a  Krąg Rodzin 
nadal istnieje. Przez nowe formy 
działalności inspiruje inne grupy 
i ruchy do wspólnego działania na 
rzecz parafii. To wszystko świadczy 
o żywotności i  świeżości parafii. 
Takie działania mają sens, bo 
wyzwalają wiele sił w tych, którzy 
to czynią i w tych, którzy są odbior-
cami tych działań, bo odkrywają 
w sobie pragnienie włączenia się 
w to wspólne dobro.

Pragnę życzyć Kręgowi Rodzin 
na kolejne lata nadal owocnego 
współdziałania na rzecz  wspólnoty 
parafialnej. Niech srebrny jubi-
leusz istnienia pobudzi jeszcze inne 
małżeństwa i  rodziny do pięknej 
i odpowiedzialnej pracy w przeka-
zywaniu wiary i tradycji przyszłym 
pokoleniom.
o. Bogusław Augustowski CSsR

proboszcz i moderator 
Kręgu Rodzin

Srebrny Jubileusz Kręgu Rodzin działającego 
przy parafii Nawiedzenia NMP w Tuchowie
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Czternaście tysięcy kilometrów stąd...
ZDZISŁAWA 
KRZeMIŃSKA 

O. dr hab. Zdzisław 
Gogola OFMConv, 
prof. Uniwersytetu 

Papieskiego jana Pawła II 
w krakowie na Wydziale 
Historii i Dziedzictwa 
kulturowego, odzna-
czony Srebrnym Krzyżem 
Zasługi, autor 37 książek 
i 106 rozpraw naukowych 

był Gościem Miesiąca 
w cyklu Spotkań z Gościem 
Miesiąca organizowanych 
w Domu Pogodnej Jesieni 
w Tuchowie przez pracow-
ników i Fundację Dzieło 
Miłosierdzia im. Św. Ks. 
Zygmunta Gorazdowskiego.

W  niedzielnym spotkaniu  
10 marca br. wzięło udział ponad 
60 osób, w tym kilka z rodzinnych 
Ołpin prelegenta. O. Zdzisław 
Gogola przeniósł słuchaczy do 

Pariacoto w Ameryce Południowej, 
14 tysięcy kilometrów stąd, dokąd 
wysłał spośród 50 chętnych trzech 
misjonarzy: o. Zbigniewa Strzałkow-
skiego. o. Michała Tomaszka (ponieśli 
śmierć męczeńską z rąk komunistycz-
nych terrorystów w Peru 9 sierpnia 
1991 roku; w 2015 r. zostali beatyfiko-
wani) i o.  Jarosława Wysoczańskiego. 
Uczestnicy spotkania z dużym zain-
teresowaniem obejrzeli film Alek-
sandry Mączki Pokojem i Dobrem. 
Co Bóg chciał powiedzieć przez 
śmierć dwóch młodych misjonarzy, 

czy powinniśmy w życiu bać się zła, 
jakie jest dziś Pariacoto, czym jest 
wierność powołania? Na te i  inne 
pytania w bardzo ciekawy sposób 
odpowiadał kapłan – wykładowca, 
który wielokrotnie był w Pariacoto 
i  doskonale znał dwóch polskich 
męczenników.

Na zakończenie spotkania można 
było nabyć książki z  dedykacją 
autora, m.in. Męczennicy z  Paria-
coto – książkę, w której – jak mówił 
autor – „nie ma legend i mitologii, 
jest dokument”.

Co słychać w Domu Pogodnej Jesieni?
ZDZISŁAWA 
KRZeMIŃSKA 

Wraz z zakończe-
niem montażu 
nowej windy 

w Domu Pogodnej Jesieni 
w Tuchowie zawitali goście 
prezentujący bądź ogląda-
jący występy artystyczne.

1 marca br. przed widownią, którą 
stanowili mieszkańcy i  pracownicy 
DPJ, wolontariusze, siostry józefitki 
i osoby z lokalnego środowiska, wystąpił 
rewelacyjny Klub Kreatywnych Kobiet 
z Karwodrzy ze Stowarzyszeniem Miło-
śników Karwodrzy. Tematyka i talenty 
aktorskie sprawiły, że program kaba-
retowy został gorąco przyjęty i nagro-
dzony wielkimi brawami.

Szczególne podziękowanie należy 
się autorce i reżyserce przedstawienia 

pt. „Ach, te baby!” – pani Marii 
Wiśniowskiej i sympatycznej parze 
konferansjerów Jadwidze i Łukaszowi 
Włodarzom.

Z okazji Międzynarodowego Dnia 
Kobiet i świętowanego tuż po nim 
Dnia Mężczyzn – szczególnie uzdol-
niona część zespołu terapeutyczno-
-opiekuńczego Domu Pogodnej 
Jesieni została przekwalifikowana 
przez terapeutkę na kabaret „Bez 
nudy”. Uczestnicy spotkania z niedo-
wierzaniem i  podziwem obejrzeli 
mistrzowską zumbę w wykonaniu 
pięciu seniorek domu, taniec z chodzi-
kami – balkonikami w wykonaniu 
rehabilitantów, terapeutki i opiekunek 
oraz prezentację „dyscyplin sporto-
wych” uprawianych w gospodarstwie 
domowym przez kobiety. Program 
potwierdził, że praca w  placówce 
opiekuńczej daje szansę na rozwój 
talentów i inwencji twórczej. Polecam 
zdjęcia i  filmiki do obejrzenia na 

stronie internetowej Domu Pogodnej 
Jesieni – dpjtuchow.pl.

W  sobotnie popołudnie,  
30 marca br. świetlica DPJ zamieniła 
się w chałupę z piecem i kredensem. 
Kobiety darły pierza, a chłopy szyko-
wali miotły, zaś dziewczęta i chłopcy 
pomagali, a  w  przerwach hulali, 
śpiewali i chlebem wiejskim często-

wali. Ten czas radości i wspomnień 
zaoferowało seniorom domu Koło 
Gospodyń Wiejskich – Siedliszczanie, 
prezentując przedstawienie „Skubanie 
pierza” przygotowane pod kierunkiem 
p. Małgorzaty Wojtanowskiej. 

Więc zanim zapytasz: „co słychać 
w DPJ?” – zastanów się, czy masz na 
tyle czasu, by wysłuchać odpowiedzi.

Za drutami 
– Dokąd 
będziemy 
zabijać – 
Napaść
ZDZISŁAWA 
KRZeMIŃSKA 

Przypadająca w tym roku 
80. rocznica wybuchu  
II wojny światowej  

jest kolejną okazją 
promowania twórczości 
tarnowskiej malarki  
Joanny srebro-Drobieckiej  
(1932-2006).  
studia artystyczne 
ukończyła na ASP 
w krakowie.  
Była artystką niezależną, 
wierną swojemu sposobowi 
patrzenia na świat. 
Brała udział w licznych 
wystawach. Jej prace 
znajdują się w zbiorach 
Muzeum Okręgowego 
w Tarnowie, urzędzie 
Wojewódzkim w Tarnowie 
i krakowie oraz w zbiorach 
prywatnych w kraju i za 
granicą.

Joanna Srebro spędziła ostatni 
etap swojego życia w Domu Pogodnej 
Jesieni w Tuchowie, prowadzonym 
przez Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa, 
któremu przekazała część dorobku 
artystycznego. Fundacja Dzieło 
Miłosierdzia Im. Św. Ks. Zygmunta 
Gorazdowskiego, wspierająca od 
6 lat Dom Pogodnej Jesieni, zreali-
zowała wraz z Pocztą Polską projekt 
zatytułowany „Mój znaczek”. Do 
tego celu wybrano obrazy J. Srebro 
o tematyce wojennej: „Za drutami” 
1964, „Dokąd będziemy zabijać” 1994 
i „Napaść” 1998.

Znaczki mają wartość użytkową, 
o nominale uznawanym przez Pocztę 
Polską.

Znaczki te – liczba limito-
wana – można nabyć w  siedzibie 
Fundacji – czyli w  Domu 
Pogodnej Jesieni w Tuchowie, przy  
ul. św. Józefa 9,  tel. 14 652 54 59;  
fundacja.zg@gmail.com

Zainteresowanym twórczością 
Joanny Srebro polecamy także album 
wydany przez  Zgromadzenie Sióstr 
Św. Józefa w trzech językach: polskim, 
francuskim, angielskim.

Tak się bawią w LubaszowejMAŁGORZATAZIĘBA

2 marca 2019 r. 
w budynku wielo-
funkcyjnym w luba-

szowej odbyło się spotkanie 
członków Stowarzyszenia 
Aktywni lubaszowianie ze 
Stowarzyszeniem Nasza 
Dąbrówka Tuchowska 
i strażakami OSP z Dąbrówki 
Tuchowskiej.

W  serdecznej atmosferze miło 
spędziliśmy wieczór i, jak na imprezę 
przystało, było bardzo wesoło. Przy-
jazna atmosfera i dobry humor szybko 
stawały się zaraźliwe.

Na wstępie człon-
kowie naszej grupy – 
Piotr Kwaśny i  Daniel 
Szczerba przedsta-
wili krótką scenkę pt. 
„Babcia”. I tutaj brawo dla 
naszych panów, zobaczy-
liśmy ukryte talenty.

Gra tych wspania-
łych aktorów została 
doceniona gromkimi 
brawami.

W przerwie między 
kolejnymi występami nie 

zabrakło śpiewów i szalonych tańców 
przy hitach polskich wykonawców. Były 
też liczne konkursy, m.in. konkurs prze-
bierańców, który rozbawił nas do łez. 

Wszyscy świetnie się bawili przy 
suto zastawionych stołach. Obecno-
ścią zaszczyciła nas również burmistrz 
Tuchowa Magdalena Marszałek.

Stowarzyszenie Aktywni Lubaszo-
wianie serdecznie dziękuje za to, że 
mogło w tak zacnym gronie spędzić 
wspaniały wieczór. Żal było się 
rozstawać. 

Do następnego spotkania!



kultura i oświata10 marzec 2019 | nr 3 (77)

MAJOWE DŹWIĘKI GITARY

Viva Moniuszko!

Robert Horna Paweł Zagańczyk

WOJCIECHGURGUl 

Już po raz trzeci w jedną 
z majowych sobót –  
18 maja 2019 r. – 

Tuchów odwiedzi liczne 
grono gitarzystów klasycz-
nych i entuzjastów sześciu 
strun. Przybędą oni na 
koncert duetu akorde-
onowo-gitarowego Paweł 
Zagańczyk i Robert Horna, 
który o godz. 17.00 wystąpi 
w sali widowiskowej 
Domu kultury w Tuchowie. 
W interpretacji tych 
doświadczonych muzyków, 
związanych z Akademią 
Muzyczną im. Stanisława 
Moniuszki w Gdańsku, usły-
szymy muzykę świata, m.in. 
energetyczne tanga Ástora 
Piazzolli.

Koncert to nie jedyne gitarowe 
wydarzenie tego dnia. Wieńczy on 
bowiem III Tuchowskie Kameralia 
Gitarowe, które od rana odbywać się 
będą w Sali Kameralnej im. Agnieszki 
Kowalik w Szkole Muzycznej I  st. 
w Tuchowie, czyli w siedzibie orga-
nizatora całego przedsięwzięcia. Za 
sprawą młodych muzyków występują-
cych na makroregionalnym konkursie 
zespołów kameralnych z gitarą, którzy 
przybędą do Tuchowa z całej połu-

dniowej Polski, usłyszymy dźwięki 
gitar oraz innych instrumentów, m.in.: 
skrzypiec, wiolonczeli czy instru-
mentów dętych drewnianych.

Program tegorocznych kame-
raliów obejmuje, oprócz konkursu 
wykonawczego (w tym roku w jury 
zasiądą mgr Robert Horna, mgr 
Elżbieta Machała oraz mgr Helena 
Lis), prezentację gitar i akcesoriów 
firmy Quena z  Lublina, prelekcję 
Tomasza Brogowskiego dotyczącą 
pielęgnacji gitary, wystawę poświę-

coną twórczości Stanisława Moniuszki 
w opracowaniach na gitarę oraz co 
najważniejsze – wspomniany popo-
łudniowy koncert, na którym oprócz 
występu duetu Zagańczyk&Horna 
odbędzie się odczytanie wyników 
konkursu wraz z rozdaniem nagród 
oraz koncertem laureatów.

Sobota, 18 maja – serdecznie 
zapraszamy na III Tuchowskie Kame-
ralia Gitarowe, a w szczególności do 
wysłuchania koncertu duetu Paweł 
Zagańczyk i Robert Horna!

Uczniowie Szkoły 
Muzycznej I st. 
w Tuchowie z roku 

na rok zdobywają coraz 
większe umiejętności, co 
potwierdzają liczne sukcesy 
na konkursach o zasięgu 
ogólnopolskim i międzyna-
rodowym. 

Poprzez uczestnictwo w  takich 
wydarzeniach nasza szkoła zyskuje 
coraz to większe uznanie, a  tym 
samym wpisuje się w elitarną jednostkę 
kształcenia młodych adeptów sztuki 
muzycznej. Wszystkie osiągnięcia 
naszych uczniów to wielkie wyróż-
nienie, które napędza całą społecz-
ność szkolną do większego zaan-
gażowania. Uaktualniając sukcesy 
naszych uczniów warto wspomnieć 
o klasie perkusji p. Rafała Pawlaka, 
którego uczeń Dawid Mikos podczas  
VIII Podkarpackiego Dnia Perkusji 

zdobył II miejsce, a Hubert Kajmowicz 
na konkursie werblowym PROMARK-
-EVANS DRUM CONTEST III zajął 
również II miejsce. Kolejnymi sukce-
sami może poszczycić się sekcja teorii 
p. Natalia Pawlak, której uczniowie 
na V Regionalnym Konkursie z Kształ-
cenia Słuchu, Audycji Muzycznych 
oraz Rytmiki w Dobczycach zdobyli 
wysokie lokaty – Tymoteusz Marcinek 
I  miejsce i  Anna Witek wyróż-
nienie. Klasa skrzypiec p. Krzysztofa 
Puta także ma powody do zadowo-
lenia, ponieważ na X Jubileuszowym 
Festiwalu Artystycznym CK-ART 
2019 uczennica Zuzanna Górka 
zdobyła wyróżnienie. Kilka dni temu 
uczniowie SM w Tuchowie odnoto-
wali kolejne ważne osiągnięcia . Na 
XII Makroregionalnym Konkursie 

Instrumentów Dętych w  Biłgoraju 
uczennice Patrycja Kamykowska 
z klasy fletu p. Grażyny Ciesielskiej, 
Aleksandra Wróbel oraz Nicoletta 
Zduń z klasy p. Heleny Lis zdobyły 
wyróżnienia. W Belgradzie natomiast 
na X International Music Competition 
2019 Borys Komisarz oraz Karolina 
Starzyk z klasy fortepianu p. Teresy 
Wójtowicz zdobyli I miejsce, a Alek-
sandra Wróbel i  Nicoletta Zduń 
z klasy fletu p. Heleny Lis zdobyły  
II miejsce.

Uczniom, rodzicom oraz nauczy-
cielom serdecznie gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów!

Rafał Pawlak
Nauczyciel klasy perkusji
w Szkole Muzycznej I st. 

w Tuchowie

Sukcesy uczniów SM!

Warsztaty muzyczne
28 marca br. w Domu 

kultury w Tuchowie 
odbyły się warsz-

taty muzyczne dla uczniów 
Szkoły Muzycznej I st. 
w Tuchowie. 

Warsztaty były prowadzone 
przez p. Tomasza Ożoga i p. Rafała 
Pawlaka, nauczycieli tejże szkoły. 
Tematem spotkania było zespołowe 
tworzenie muzyki oraz umiejętność 
gry bez nut. We wspólnej zabawie 
dźwiękami wzięło udział ponad 
trzydziestu uczniów w różnym wieku 
i na zróżnicowanym poziomie gry. 

Poza nauczycielami prowadzącymi 
do wspólnego muzykowania przyłą-
czył się również p. Grzegorz Kluzek, 
nauczyciel saksofonu tuchowskiej 
szkoły. Efekty bardzo dynamicznej 
i twórczej pracy zostały zarejestro-
wane i można je zobaczyć na fanpa-
ge’u SM. Mamy nadzieję, że to wyda-
rzenie stanie się cykliczne i pomoże 
młodym muzykom w  większym 
stopniu rozwijać swoje talenty. 

Tomasz Ożóg 
nauczyciel klasy puzonu 
w Szkole Muzycznej I st. 

w Tuchowie 

NATALIAPAWlAk 

9 marca 2019 r. 
w szkole Muzycznej 
I st. w Tuchowie miał 

miejsce III Szkolny Konkurs 
Wiedzy o kompozytorze 
„Życie i twórczość Stani-
sława Moniuszki”. już trzeci 
rok z rzędu w taki właśnie 
sposób obchodzimy rocznice 
związane ze znakomitymi 
polskimi kompozytorami. 
W 2019 roku przypada 
200. rocznica urodzin  
Stanisława Moniuszki – 
kompozytora, dyrygenta, 
organisty, pedagoga, 
dyrektora Teatru Wielkiego 
w Warszawie, twórcy opery 
narodowej. sejm Polski 
ustanowił ten rok Rokiem 
Stanisława Moniuszki.

Przygotowania do tego wydarzenia 
zaczęły się w Szkole Muzycznej I st. 
w Tuchowie już początkiem drugiego 
semestru, kiedy to uczniowie własno-
ręcznie przygotowywali prace zwią-

zane z  kompozytorem. Szkolna 
biblioteczka wzbogaciła się o plakaty, 
książeczki, prezentacje multimedialne 
opisujące życie i twórczość Stanisława 
Moniuszki. Właśnie wtedy uczniowie 
mogli bliżej poznać barwny życiorys 
i bogatą, wyjątkową twórczość tego 
kompozytora.

W Konkursie Wiedzy o Kompo-
zytorze wzięło udział 15 uczniów 
z  naszej szkoły. Zmierzyli się oni 
z bardzo szczegółowym testem, który 
podzielony został na trzy kategorie: 
życie, twórczość, pamięć. Dodat-
kowo, uczestnicy musieli zapoznać 
się z kanonem najbardziej znanych 
dzieł Stanisława Moniuszki i rozpo-
znać je ze słuchu podczas konkursu. 
Prace uczniów oceniane były przez 
jury w składzie: p. Katarzyna Pater 
(przewodnicząca jury), p. Katarzyna 
Wrona, p. Krystyna Szymańska, 
p. Natalia Pawlak. Laureaci zostali 
wyłonieni na podstawie zdobytych 
punktów.

Tradycyjnie jak i w latach ubie-
głych konkursowi towarzyszył 
koncert zatytułowany „Najpięk-
niejszy Moniuszko” – to nasz wkład 
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Jest nam niezmiernie 
miło poinformować, że 
w niedzielę 24 marca 

2019 r. na III Dziecięcym 
i Młodzieżowym Konkursie 
Tańca „Taneczne Talenty” 
Świerzowa Polska 2019 
dwie grupy zespołu tańca 
nowoczesnego VOICe, dzia-
łającego przy Domu Kultury 
w Tuchowie, w kategorii 
tanecznej formacje, w stylu 
tanecznym show dance, 
stanęły na podium.

Grupa młodsza VOICE II w kate-
gorii wiekowej dzieci – juveniles 
zdobyła srebrne medale, zaś grupa 
starsza VOICE I w kategorii wiekowej 
junior wytańczyła pierwsze miejsce, 
zdobywając złote medale. Poziom 
konkursu był wysoki, a rywalizacja 
bardzo duża. Serdecznie gratulujemy 
zespołowi sukcesu! Byliście wspaniali, 
tak trzymajcie!

Gratulujemy i  dziękujemy za 
przygotowanie obu grup Pawłowi 
Potępie – choreografowi i instrukto-
rowi prowadzącemu zespół VOICE.

Złoto i srebro w Świerzowej Polskiej dla zespołu VOICE! 

Viva Moniuszko!

WYNIKI III SZKOLNeGO KONKuRSu  
WIeDZY O KOMPOZYTORZe

„Życie i twórczość Stanisława Moniuszki”
9 marca 2019 r.

lp. imię i nazwisko klasa / cykl kod ucznia miejsce

1 Maciej Stańczyk kl. VI c.6 013 I 

2 Gabriela Stańczyk kl. IV c.4 011 II 

3 Agata Janusz kl. VI c.6 001 III 

4 Zuzanna Wróbel kl. VI c.6 003 III 

5 Zuzanna Patyk kl. V c.6 010 wyróżnienie

6 Magdalena Szot kl. VI c.6 007 wyróżnienie
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do wielkiego jubileuszu 200. rocznicy 
urodzin Moniuszki. Zaprezentowane 
zostały najwspanialsze dzieła tego 
kompozytora w wykonaniu solistów 
(Hubert Kajmowicz – ksylofon Przą-
śniczka, Patrycja Kamykowska – flet 
Aria z Kurantami z opery Straszny 
dwór, Artur Cich – fortepian Walc 
nr 1, Maciej Stańczyk – fortepian 
Walc nr 3), zespołów kameralnych 
(duet gitarowo-saksofonowy w skła-
dzie Przemysław Gut i Kacper Kawa 
Aria Jontka, zespół perkusyjny Mazur 
z opery Halka), zespołu rytmicznego 
(Walc nr 1 i 3, Krakowiak Niech się 
Panie stroją w  pasy), chóru szkol-
nego (Kozak, Niech się Panie stroją 
w pasy, Mazur z opery Straszny dwór) 
oraz zaproszonych gości: o. Tomasza 
Jarosza – baryton (Aria Miecznika, 
pieśń Stary Kapral).

Szczególnym wyróżnieniem była 
dla nas obecność wizytatora CEA 
p. Wiesława Dziedzińskiego oraz 
burmistrza Tuchowa p. Magdaleny 
Marszałek, którzy docenili nasze 
wysiłki w propagowaniu twórczości 
polskich kompozytorów i coroczne 
celebrowanie rocznic z nimi zwią-
zanych.

Szczególne podziękowania kieru-
jemy do dyrektora szkoły muzycznej 
p. Jana M. Gładysza za możliwość 
zorganizowania tego wydarzenia oraz 
prowadzenie koncertu, wszystkim 
nauczycielom, którzy włożyli swój 
wysiłek, akompaniując i  przygo-
towując swoich uczniów, Radzie 
Rodziców oraz firmie ósemkowa.
pl reprezentowanej przez p. Paulinę 
Strejczyk-Jaźwińską, które sfinanso-
wały nagrody dla wszystkich uczest-
ników konkursu!

W muzyce Moniuszki odnajdu-
jemy Polskę ciepłą, uśmiechniętą, 
z poczuciem humoru, a zarazem pełną 
godności i wielkiej dumy. Kompozytor 
kochał ją i tę miłość przelał w dźwięki. 
Myślę, że po naszym tuchow-
skim koncercie dźwięki Stanisława 
Moniuszki, jednego z  najbardziej 
polskich kompozytorów, pozostaną na 
zawsze w naszych uszach, a unikalna 
i wzruszająca melodyka w sercach. 
Z tą nadzieją pozostaje pomysłodawca 
i organizator konkursu oraz koncertu 
– Natalia Pawlak, nauczyciel przed-
miotów teoretyczno-muzycznych 
w SM.

Projekt „Jeżdżę z głową” 
2019 zakończony
W projekcie „jeżdżę 

z głową” współfinan-
sowanym ze środków 

Województwa Małopol-
skiego uczestniczyło  
96 uczniów, w tym:

•	 12 uczniów – Szkoła Podstawowa 
w Burzynie,

•	 12 uczniów – Szkoła Podstawowa 
w Jodłówce Tuchowskiej,

•	 12 uczniów – Szkoła Podstawowa 
w Karwodrzy,

•	 24 uczniów – Szkoła Podstawowa 
w Siedliskach,

•	 24 uczniów – Szkoła Podstawowa 
w Tuchowie,

•	 12 uczniów – Szkoła Podstawowa 
w Zabłędzy.

Zajęcia odbywały się na Stacji 
Narciarskiej w  Jastrzębi pod 
fachową opieką instruktorów. Reali-
zacja projektu umożliwiła dzieciom 
zdobycie podstawowych umiejętności 
jazdy na nartach, zapoznanie się 
z zasadami zachowania się i bezpie-
czeństwa na stokach narciarskich, 
a także zdrowo i aktywnie wykorzy-
stać wolny czas.

Całkowity koszt projektu to  
45 674,00 zł.

Kwota dofinansowania: 
14 200,00 zł – pomoc finansowa 
z Województwa Małopolskiego.

Wkład własny gminy: 
31 474,00 zł – w tym wpłaty rodziców.

TUCHOWSKI JUDOKA 
W FINALE O.O.M.
30 marca 2019 r. 

w Bytomiu odbyła 
się II eliminacja 

juniorów Młodszych 
do Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży 
(Mistrzostwa Polski) 
z udziałem najlepszych 
zawodników tej kategorii 
wiekowej z województw: 
małopolskiego, śląskiego, 

podkarpackiego 
i świętokrzyskiego.

Wychowanek trenera Marka 
Srebro, Rafał Schabowski, w kategorii 
wagowej + 90 kg, w I eliminacjach 
był pierwszy, teraz w II turnieju zajął 
trzecie miejsce, uzyskując kwalifikację 
do Mistrzostw Polski, które odbędą się 
w dniach 26-27.04.2019 r. w Kielcach.

Życzymy powodzenia!
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W kwietniu otwarliśmy 
pierwszą w tym roku 
wystawę malarską 

w naszej Małej Galerii 
„Przedstawmy się”. Korytarz 
biblioteki ozdobiły kolorowe 
obrazy olejne, które wyszły 
spod pędzla młodziutkiej, 
niespełna dwunastoletniej 
Natalii Skruch. 

Pierwszy naprawdę ciepły, 
słoneczny dzień wiosny, prawdziwe 
tłumy uczestników (zważywszy na 
niewielkie możliwości lokalowe 
biblioteki) ciekawych wystawy, 
mini koncert w wykonaniu uczniów 
tuchowskiej Szkoły Muzycznej I st., 
kwiaty, życzenia i  gratulacje oraz 
wino z  pobliskiej Mesznej Opac-
kiej dla podkreślenia uroczystego 
charakteru wydarzenia; wszystko to 
sprawiło, że dzień ten na długo pozo-
stanie w pamięci. Podziw wśród zwie-
dzających wzbudziły zarówno liczne 
i piękne prace, jak i sama artystka – jej 
niespotykany talent i skromność, co 
w połączeniu z tak młodym wiekiem 
wywierało olbrzymie wrażenie. Pod 
urokiem jej talentu są nie tylko, jak 
to często bywa, rodzina i znajomi, ale 
wszyscy obecni, w tym znany artysta 
Roman Fleszar, który skierował do 
Natalii wiele słów uznania. 

Natalia Skruch jest uczennicą 
5 klasy Szkoły Podstawowej nr 11 
w Dębicy, gdzie również mieszka, 
dlaczego zatem jej pierwsza 
wystawa odbyła się w  Tuchowie? 
Tato dziewczynki pochodzi właśnie 

stąd, tu mieszka cała jego rodzina, 
a  on sam mocno związany jest 
z  naszym regionem. Gdy więc 
zobaczyłyśmy obrazy córki, które 
udostępniał co jakiś czas w  Inter-
necie, dyrektor Biblioteki Bożena 
Wrona zaproponowała wystawę, 
nie wiedząc jeszcze, z  jak młodą 
osobą będzie mieć do czynienia. 
Dziewczyna od zawsze interesowała 
się malarstwem i  grafiką. Swoją 
edukację plastyczną rozpoczęła 
w wieku 3 lat, uczestnicząc w różnego 
rodzaju zajęciach i  warsztatach 
plastycznych. Pierwsze szlify zdobyła 
pod okiem Jadwigi Krogulskiej jeszcze 
podczas edukacji przedszkolnej. Od 
maja 2018 r. uczestniczy w warsz-
tatach malarskich organizowanych 
przez Osiedlowy Klub Kultury 
Ósemka w  Dębicy, gdzie uczy się 
pod okiem Renaty Piękoś. Do tej 
pory namalowała ponad 30 obrazów 
olejnych, głównie kopii sławnych arty-
stów. Od niedawna doskonali swój 
warsztat w ramach zajęć w Otwartej 
Pracowni Sztuk Wizualnych przy 

Tarnowskim Centrum Kultury 
pod okiem dr Anny Śliwińskiej-
-Kukli. Prace, które można zobaczyć 
w naszej galerii, powstały w ciągu 
ostatniego roku, duże wrażenie robią 
zarówno łatwość, jak i  precyzja, 
z jaką maluje Natalia. Trzeba dodać, 
że na wystawie można dostrzec 
również dwa obrazy autorstwa brata 
dziewczyny – Piotra.

Cudownie było uczestniczyć 
w takim wydarzeniu, obrazy Natalii 
i występ młodych muzyków dobitnie 
świadczą o tym, że sztuka jest obecna 
w życiu młodzieży i stanowi dla nich 
wartość, a  to pozwala z  nadzieją 
patrzeć w przyszłość.

Serdecznie dziękujemy tacie 
artystki – Wojciechowi Skruchowi 
za zaangażowanie w przygotowanie 
wernisażu oraz dyrektorowi SM I st. 
w Tuchowie Janowi M. Gładyszowi 
za przygotowanie oprawy muzycznej 
wydarzenia.

Zapraszamy do zobaczenia galerii, 
wystawa będzie czynna do połowy 
maja.

Tydzień z Internetem 
w tuchowskiej bibliotece

BOŻENAWRONA 

Czy gra komputerowa 
może być narzędziem 
do nauki kodowania? 

Czemu nie. Przekonali się 
o tym uczestnicy Tygodnia 
z Internetem w Bibliotece 
Publicznej w Tuchowie 
podczas warsztatów w dniu 
27 marca. 

Firma Microsoft, na bazie znanej 
na całym świecie gry Minecraft, stwo-
rzyła w 2016 roku jej wersję eduka-
cyjną – przeznaczoną dla uczniów 
i nauczycieli. Minecraft Education 
Edition, bo tak nazywa się program, 
pozwala na naukę kodowania z zasto-
sowaniem popularnego Scratcha. 
Jest to dobry pomysł na połączenie 
nauki i przyjemności, a przecież nie 
od dzisiaj wiadomo, że to jeden ze 
sposobów nauczania o dużej skutecz-
ności. W naszej bibliotece wprowa-
dzono tę innowacyjną metodę dzięki 
wsparciu Fundacji Rozwoju Społe-

czeństwa Informacyjnego. Lokalny 
Klub Kodowania otrzymał licencję 
gry dla wszystkich członków. Pierwsze 
zajęcia odbyły się właśnie podczas 
Tygodnia z Internetem. To doroczna, 
ogólnoeuropejska kampania, której 
celem jest zachęcenie jak największej 
liczby osób do poznania możliwości, 
jakie daje Internet. W Polsce odbywa 
się już po raz dziewiąty. W dotychcza-
sowych edycjach wzięło udział ponad 
2.500 instytucji i blisko 80.000 osób. 
Koordynatorem akcji jest organizacja 
pozarządowa All Digital, w Polsce 
koordynuje ją Fundacja Rozwoju 
Społeczeństwa Informacyjnego we 
współpracy z partnerami. 

Nasza biblioteka od wielu lat 
włącza się w organizację Tygodnia 

z  Internetem. Staramy się, aby 
nasze wydarzenia wpisywały się 
tematycznie w aktualne hasła prze-
wodnie Tygodnia. Tym razem jedno 
z nich brzmiało: Jak korzystać z sieci 
bardziej świadomie i  rozsądnie? 
Uważam, że połączenie sieciowej gry 
z nauką programowania to dosko-
nały pomysł wart naśladowania na 
przykład w  szkołach na lekcjach 
informatyki. 

Zapachniało, zajaśniało… 
Wernisaż wystawy „Debiutantka” Natalii Skruch  
w Małej Galerii „Przedstawmy się” 

Gimnazjaliści z Tuchowa 
na Festiwalu Zawodów 
w Krakowie
JUSTYNA  
jAWORSKA-LIPKA 

21 marca 2019 roku 
uczniowie szkoły 
podstawowej 

w Tuchowie, a dokładniej 
uczniowie trzecich klas 
gimnazjum, biorący udział 
w projekcie „Modernizacja 
kształcenia zawodowego 
w Małopolsce II”, wyruszyli 
do Krakowa, aby szukać 
idealnego dla siebie zawodu. 

Urząd Marszałkowski już po raz 
kolejny organizuje Festiwal Zawodów, 
na który zapraszani są uczniowie 

z całej Małopolski, więc również i my 
skorzystaliśmy z zaproszenia. Festiwal 
corocznie gromadzi wielu wystawców, 
są to szkoły średnie, uczelnie wyższe 
oraz przedsiębiorcy z całego woje-
wództwa. 

Uczniowie brali czynny udział 
w warsztatach, chętnie zapoznawali 
się z ofertami edukacyjnymi, zabie-
rali ze sobą ulotki. Wszyscy wrócili 
zadowoleni, dziewczęta z pięknymi 
makijażami, chłopcy z nowymi fryzu-
rami. Niektórzy skorzystali z masażu, 
a inni równie chętnie próbowali wielu 
smakołyków. 

Za rok znów wybierzemy się do 
Krakowa, aby kolejna grupa młodych 
ludzi odkryła swoje zawodowe prze-
znaczenie.



strażacy na piątkęmarzec 2019 | nr 3 (77) 13

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej 
„Młodzież zapobiega pożarom”
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Kolejny już raz sala 
widowiskowa tuchow-
skiego Domu kultury 

stała się areną zmagań 
młodzieży, która rywa-
lizowała w eliminacjach 
gminnych Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarni-
czej „Młodzież zapobiega 
pożarom”. eliminacje odbyły 
się w czwartek 21 marca 
o godzinie 9.00.

Organizatorem turnieju był 
Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP 
RP w  Tuchowie, przy współpracy 
Domu Kultury w Tuchowie. Kolejny 
też raz gminny etap eliminacji 
wsparła Gminna Komisja Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych 
w Tuchowie.

W  skład komisji oceniającej 
wiedzę uczestników weszli druhowie: 
Wiesław Siedlik (komendant gminny 
ZOSP RP w Ryglicach), Jacek Olek-
sowicz, Maciej Boratyński, Michał 
Mikos i Krzysztof Serafin.

Po przeprowadzeniu pierwszej 
części – testu pisemnego składa-
jącego się z  30 pytań – przyszedł 
czas na sprawdzenie wiedzy uczest-
ników, którzy najlepiej spisali się 
rozwiązując test. W  części ustnej 
uczestnicy losowali zestawy pytań, 
na które odpowiadali bezpośrednio 
przed komisją. Następnie członkowie 
komisji oceniali odpowiedzi i w ten 
sposób, kilka minut po godzinie 11, 
ogłoszone zostały wyniki. Dyplomy 
i  upominki trafiły do wszystkich 

uczestników z rąk zastępcy burmi-
strza Tuchowa i jednocześnie prze-
wodniczącego Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych w  Tuchowie – Wiktora 
Chrzanowskiego.

Ostateczne wyniki w  poszcze-
gólnych grupach przedstawiają się 
następująco:

GRUPA I
I miejsce – PIĄTEK Julia
II miejsce – HUDYKA Filip

GRUPA II
I miejsce – KRAS Wojciech
II miejsce – BORGULA Alicja
GRUPA III
I miejsce – CHWISTEK Rafał
II miejsce – ZBYLUT Aleksandra

Cała szóstka będzie reprezento-
wała naszą gminę podczas elimi-
nacji powiatowych, które odbędą się  
4 kwietnia br. w Tarnowie.

W niedzielę 24 marca br.  
druhowie z OsP 
w Dąbrówce Tuchow-

skiej wspólnie z klubem 
HDK PCK przy OSP Zakrzów 
zorganizowali VI Akcję 
krwiodawstwa oraz po raz 
drugi Rejestrację Poten-
cjalnych Dawców komórek 
Macierzystych. Akcja dedy-
kowana była dzieciom 
poszkodowanym w wypad-
kach drogowych. W tym 
roku 39 krwiodawców 
oddało 17,20 litrów krwi,  
co jest najlepszym wynikiem 
w sześcioletniej historii 
akcji. W ciągu sześciu lat 
zebrano łącznie 86,95 litrów 
krwi od 194 krwiodawców. 

Podczas akcji krwiodawstwa 
prowadzona była rejestracja dawców 
szpiku. Zgłosiło się 7 potencjalnych 
dawców szpiku dla 13-letniego Mate-
usza oraz innych potrzebujących.

W  ramach akcji zorganizowano 
również pokaz pierwszej pomocy przy 
użyciu fantomu szkoleniowego oraz defi-
brylatora AED. Prezentacja cieszyła się 
dużym zainteresowaniem dzieci z MDP, 
które chętnie brały czynny udział.

W  tym dniu można było także 
wesprzeć zbiórkę nakrętek organi-
zowaną przez policjantów z Tarnowa 
jako pomoc dla Jagódki z Tarnowa, 
która od urodzenia nie ma rączek.

Dzięki wsparciu sponsorów 
każdy uczestnik otrzymał upominki 
przez nich ufundowane, natomiast 

każdy krwiodawca 
brał udział w dodat-
kowym losowaniu 
nagród specjalnych.

Wszyscy uczest-
nicy zostali obdaro-
wani prezentami:

– voucherami 
(FitCurves Tarnów, 
Park Trampolin 
N I N JA  J UM P 
Tarnów, Xtreme 
Fitness Tarnów 
Błonie,  Cur ylo 
Pro j e c t  S a l on 
Academy, Anowi.fun 
Fotobudka Tarnów 
imprezowe atrakcje, 
Sun Salsa),

–  u p o m i n k a m i 
(Sajbazar, Księgarnia 
TaniaKsiazka.pl),

– gadżetami ( AEDMax.
pl, CCIG, Dedra Exim, 
Auto part),

– przekąskami (Melvit 
S.A., ChocoCup),

– zniżkami do sklepów 
internetowych (Fojerman, 
Skarpetkowy Szop).

Dziękujemy wszystkim 
za obecność i chęć dzie-
lenia się najcenniejszym 
darem, jakim jest krew!

Zapraszamy na kolejną 
akcję już za rok!

Druhna 
Magdalena kras

„Strażacy z Dąbrówki Tuchowskiej pomaganie mają we krwi”
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CENTRUM SMAKU
URSZULAGINTeR 

Jajka to podstawa 
wielkanocnego 
jadłospisu. Muszą się 

znaleźć w koszyczku  
ze święconką, ale również 
na świątecznym stole. 
Mogą być podane  
w różnej formie,  
także jako jajka 
faszerowane. By się prędko 
nie znudziły, proponuję 
kilka rodzajów kolorowych 
farszów.

Ugotowane na twardo jajka po 
ostudzeniu trzeba obrać ze skorupki 
i przekroić na pół. Następnie 
oddzielić żółtko od białka. Żółtka 
przełożyć do osobnych miseczek – 
w zależności od tego, ile rodzajów 
farszów chcemy przygotować; białka 
odkładamy na talerz.

Farsz z pieczarkami
20 dkg pieczarek
5 jajek
¼ cebuli
łyżka masła
łyżeczka majonezu
Pieczarki umyć, obrać, zetrzeć 

na tarce o grubych oczkach. 
Roztopić masło na patelni, dodać 
pieczarki, wysmażyć, doprawić solą 
i pieprzem do smaku. Żółtka roze-
trzeć widelcem w miseczce, dodać 
ostudzone pieczarki, drobno pokro-
joną cebulę, majonez i wymieszać. 
Doprawić do smaku.

Farsz nakładać na połówki białek 
i udekorować zielona pietruszką.

Farsz z łososiem
Do tego farszu można wykorzy-

stać łososia wędzonego w plastrach, 

brzuszki łososia lub łososia smażo-
nego, gotowanego.

5 jajek
¼ ogórka świeżego
koperek
serek śmietankowy
Łososia rozdrobnić, ogórek 

pokroić w drobną kostkę, koperek 
posiekać, żółtka rozetrzeć widelcem, 
dodać serek śmietankowy i doprawić 
do smaku. Udekorować cząstką 
łososia i koperkiem.

Farsz z awokado
8 jajek
mała garść kolendry
1 awokado
sok z ½ limonki
sól, pieprz
garść rukoli
Awokado przeciąć na pół, wyjąć 

pestkę i oddzielić miąższ od skórki, 
wrzucić do miski i rozgnieść. Cztery 
jajka drobno posiekać, wrzucić do 
awokado i rozgnieść. Cztery pozo-
stałe przekroić na pół, wyjąć żółtka 
i połączyć je z pastą. Dodać posie-
kaną kolendrę, przyprawić sokiem 
z limonki, solą oraz pieprzem. Na 
każdą połówkę jajka nałożyć obfitą 
porcję pasty i ułożyć na talerzu 
posypanym rukolą. Można jeść 
jajka, przegryzając je listkami rukoli 
– tak smakują najlepiej.

Farsz z kukurydzą
5 jajek
łyżka keczupu
1-2 łyżka kukurydzy z puszki
sól czosnkowa
słodka papryka
pieprz
3 plasterki szynki
Szynkę pokroić w drobną kostkę, 

połączyć z roztartymi żółtkami, 
kukurydzą i pozostałymi skład-
nikami, wymieszać, następnie 

doprawić do smaku. Nałożyć na 
połówki białek. Udekorować kawał-
kami szynki.

Farsz z białej fasoli 
5 jajek
½ puszki białej fasoli (ok. 200g)
1 łyżeczka chrzanu ze słoiczka
sól, pieprz do smaku
Fasolę opłukać na sicie, odsączyć, 

dodać do żółtek, dołożyć chrzan. 
Całość doprawić solą i pieprzem. Za 
pomocą blendera zmiksować farsz 
na gładką masę.

Udekorować szczypiorkiem, 
koperkiem, pietruszką lub rzeżuchą.

Farsze należy nakładać na białka 
za pomocą rękawa cukierniczego, 
szprycy do dekorowania tortów lub 
małej łyżeczki.

Tak przygotowane jajka są nie 
tylko bardzo smaczne, ale również 
stanowią piękną dekorację świątecz-
nego stołu..

Smacznego!

BARBARA 
MAZuRKIeWICZ 

21 marca na całym 
świecie obchodzony 
jest Światowy 

Dzień Poezji. Tego właśnie 
dnia w bibliotece szkolnej 
CKZiu w Tuchowie odbył się 
poranek poetycki poświę-
cony edwardowi stachurze 
pt. „Wszystko jest poezją”.

Dlaczego Stachura stał się boha-
terem spotkania? Po pierwsze w tym 
roku przypada 40. rocznica jego 
śmierci, po drugie jest bardzo bliski 
młodemu pokoleniu, które w  jego 
wierszach, poematach, piosenkach, 
dziennikach, a także biografii znajduje 
analogię do swoich niepokojów, do 
zagubienia w dzisiejszym świecie, do 
samotności w poszukiwaniu sensu 
życia.

Poranek rozpoczął się przed-
stawieniem postaci E. Stachury. 
Biografię zaprezentowały uczennice 
klasy IVTa Anna Sikora (wcielając 
się w rolę narratora) i Natalia Chatała 
(odgrywając postać Stachury). 
Opowieść o losach i twórczości poety 
była przeplatana jego wierszami, 
a zakończył ją utwór muzyczny do 
tekstu „Wędrówką życie jest czło-
wieka”. Następnie uczennice przed-

stawiły zgromadzonym mechanizm 
kreowania legendy o niespotykanej 
sile, jaka stała się udziałem Stachury. 
W kolejnej części dziewczęta wcielały 
się w rolę bliskich, znajomych i wiel-
bicieli Stachury, cytując wypowiedzi 
i wspomnienia na temat pisarza i jego 
poezji.

Poranek poetycki zamknął 
koncert poezji śpiewanej. Uczniowie 
klasy 1Tc oraz grupa uczniów z klas 
1Ta, 1Tb i 4Ta wysłuchali piosenek: 
Opadły mgły, wstaje nowy dzień, Kim 
właściwie była ta piękna pani, Jest już 
za późno, nie jest za późno... Dzięki 
obdarowanym niezwykłymi głosami 
wokalistom: Aleksandrze Mierzwie 
z kl. 2Tc i Mateuszowi Góreckiemu 
z kl. 3Tc oraz akompaniującemu im 
na gitarze nauczycielowi, mgr. Sławo-
mirowi Waśkowi, mogliśmy oderwać 
się od codzienności, by zanurzyć się 
na chwilę w  innej rzeczywistości. 
Spotkanie z  głębokimi tekstami, 
wzbogacone piękną muzyką, poka-
zało, że warto choć na chwilę się 
zatrzymać, aby zadać sobie pytanie, 
dokąd zmierzamy? Na zakończenie 
spotkania uczniowie zostali obdaro-
wani wybranymiz utworów Stachury 
cytatami.

Mam nadzieję, że tego typu 
spotkania zmotywują do czytania 
i przeżywania poezji, a tych, którzy 
lubią obcować z muzyką, zainspirują 
do sięgania po teksty poetów.

„Moje za grobem zwycięstwo” 
– juliusz Słowacki

„Wszystko jest poezją” –  
poranek poetycki w CKZiu

BARBARA 
MAZuRKIeWICZ 

W bibliotece szkolnej 
od 1.04.2019 r. do 
11.04.2019 r. można 

obejrzeć wystawę pod 
tytułem „Moje za grobem 
zwycięstwo” zorganizowaną 
z okazji przypadającej  
170. rocznicy śmierci 
juliusza Słowackiego. 

Celem wystawy jest uczczenie 
pamięci jednego z  największych 
poetów polskich, przybliżenie jego 
postaci i twórczości oraz wzbogacenie 
treści nauczania języka polskiego. 
Wystawa została zaprojektowana 
tak, by jak najlepiej zobrazować 
życie poety. Obok biografii wielkiego 
romantyka, ciekawostek z jego życia 
i materiałów ilustracyjnych, poja-
wiły się na niej publikacje o życiu 
i twórczości Słowackiego autorstwa 

Z. Sudolskiego, P. Hertza, J. Kleinera, 
S. Makowskiego, E. Sawrymowicza, 
M. Dernałowicz, zbiór artykułów 
poświęconych jego osobie, opraco-
wania naukowe, encyklopedyczne, 
historyczne i  literackie. Można też 
obejrzeć dostępne w bibliotece tomiki 
poezji i  poematy. Część wystawy 

dotyczy dramatów Słowackiego oraz 
ich inscenizacji na deskach polskich 
teatrów. Przygotowano też opraco-
wania i interpretacje jego utworów. 
Pomimo krótkiego życia J. Słowacki 
pozostawił obfity dorobek literacki, 
który warto poznać.

Wie ś c i  z  b i b l i o t e k i  s z ko l n e j

Jajka faszerowane
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Indeks na studia na 
Uniwersytecie Jagiellońskim 
dla ucznia CKZiU w Tuchowie

ARTURWĄSIKOWSKI

W dniu 15 marca 
2019 r. Michał 
Niziołek, uczeń  

klasy IV technikum  
ekonomicznego,  
reprezentował CKZiu 
w etapie okręgowym Olim-
piady Przedsiębiorczości 
i Zarządzania, który odbył 
się w Zespole Szkół elektro-
nicznych w Rzeszowie. 

Warto zaznaczyć, że Michał w roku 
szkolnym 2018/2019 również brał 
udział w  eliminacjach okręgowych 
tej olimpiady. Jej celem głównym jest 
zwiększenie zainteresowania proble-
matyką gospodarczą i  dostarczenie 
dodatkowej wiedzy ekonomicznej, 
służącej zrozumieniu zachodzących 
procesów gospodarczych. Ma ona 
również rozbudzić i wzmocnić wśród 
młodzieży postawy i zachowania przed-
siębiorcze oraz zachęcić do studiowania 
na kierunkach ekonomicznych.

JOANNA 
PIóRKOWSKA 
SYLWIA 
STANuCH-OSYSKO 

W życie CKZiu już od 
kilku lat wpisała się 
tradycja organizo-

wania szkolnego konkursu 
gastronomicznego dla 
uczniów branży gastrono-
micznej pod nazwą „Kucharz 
na pięć +”. 

Konkurs zawsze ma charakter 
praktyczny – podczas współzawod-
nictwa młodzież bawi się gotowaniem, 
jednocześnie dając popis swoich umie-
jętności zdobytych w trakcie nauki 
zawodu, ale także własnej pomysło-
wości. Uczestnicy konkursu nie wiedzą 
bowiem, z jakich produktów będą przy-
gotowywać potrawy. W tegorocznej 
edycji postawiono przed uczestnikami 
zadanie sporządzenia dania zasadni-
czego oraz deseru. Warto podkreślić, że 
rywalizacja odbyła się 14 lutego i więk-
szość z uczniów, zainspirowana tą datą, 
zaakcentowała święto miłości w swoich 
deserach, a nawet w daniu głównym. 
W  konkursie wzięło udział osiem 
dwuosobowych zespołów, nad którymi 
w trakcie sporządzania potraw czuwali 
nauczyciele branży gastronomicznej. 
Oceniali oni właściwą organizację 
pracy, przestrzeganie przepisów BHP 
oraz kontrolę procesu produkcyjnego. 
Po zakończeniu gotowania nadszedł 
czas na „dopieszczanie” dań poprzez 
pomysłową dekorację i wreszcie to, 
co najważniejsze, czyli ocenę smaku 
oraz wyglądu potraw. Jury degusta-

Kucharz na pięć +

cyjne miało niemały kłopot z wybra-
niem najlepszego zespołu, bowiem 
uczniowie Centrum jak zwykle nie 
zawiedli. Ostatecznie zwyciężyły 
uczennice z klasy III TA – Aleksandra 
Armatys i Paulina Niemiec, na drugim 
miejscu uplasowały się Natalia Chatała 
i Karolina Jagoda z klasy IV TA, zaś na 

trzecim – Dominika Bochenek oraz 
Joanna Ryndak z klasy III TA.

Gratulacje należą się nie tylko 
wyżej wymienionym uczennicom, ale 
wszystkim uczestnikom rywalizacji 
za motywację do działania i to, co 
dla nich cenne w przyszłości – nowe 
doświadczenie.

Konkurs 
ortograficzny
JADWIGA 
WIŚNIeWSKA 

W dniu 25.03.2019 r. 
w budynku liceum 
Ogólnokształcącego 

im. Mikołaja Kopernika 
w Tuchowie odbył się  
XVIII Gminny Konkurs  
Ortograficzny.

 Na poziomie szkół ponadgimna-
zjalnych wzięło w nim udział pięcioro 
uczniów z LO i CKZiU. Reprezen-
tantem tej ostatniej był Szymon 
Niziołek z III klasy technikum ekono-
micznego. Zadaniem uczestników 
było napisanie dyktanda przygotowa-
nego przez organizatorów, które w tym 
roku dotyczyło historii bydgoskiego 
szewca – Jędrzeja. Po sprawdzeniu 
prac przez jury i podliczeniu punktów 
okazało się, że tytuł Mistrza Ortografii 
Ziemi Tuchowskiej zdobył Szymon 
Niziołek, pokonując tym samym 
rówieśników z liceum. Otrzymał on 
dyplom uznania i nagrodę główną, 
którą był tablet ufundowany przez 
burmistrza Tuchowa.

Olimpiada Wiedzy 
o Biznesie i Innowacjach
ARTURWĄSIKOWSKI

Szymon Niziołek, uczeń 
klasy III technikum 
ekonomicznego, został 

finalistą III edycji ogólno-
polskiej „Olimpiady Wiedzy 
o Biznesie i Innowacjach”. 

Podczas dwóch tur rozgrywek 
internetowych, polegających na 
rozwiązywaniu testów wielokrotnego 
wyboru, liczyła się nie tylko wiedza, 
ale również czas jego wypełnienia. 
Szymon pokonał ponad 2500 uczniów 
z  innych szkół i  zajął 20. miejsce 
w  skali ogólnopolskiej. W  finale 
olimpiady znalazło się 24 najlepszych 
uczniów. W dniu 21 marca 2019 r. 
Szymon brał udział w warsztatach 
zorganizowanych przez Społeczną 
Akademię Nauk w Łodzi. Podczas 
zajęć uczniowie zostali wylosowani 
do grup, w których przez trzy tygo-
dnie będą opracowywali na platformie 

internetowej analizę przypadku 
z zakresu innowacji oraz działalności 
przedsiębiorstw.

Szymonowi podczas pobytu 
w Łodzi towarzyszyli dyrektor CKZiU 
w Tuchowie, Bogusław Harańczyk 
oraz uczeń klasy III Wojciech Chudy, 
który zakwalifikował się do II etapu 
tej olimpiady.

W dniu 16 kwietnia odbędzie się 
w Łodzi gala finałowa, podczas której 
uczniowie zaprezentują efekty swojej 
pracy. Następnie zostaną wyłonieni 
laureaci olimpiady. 

Celem „Olimpiady Wiedzy 
o  Biznesie i  Innowacjach” jest 
upowszechnianie wiedzy z zakresu 
szeroko rozumianej gospodarki 
i  biznesu wśród młodych ludzi, 
zachęcanie do zwiększania wiedzy 
o biznesie i innowacjach oraz rozwi-
janie kreatywności, umiejętności 
rozwiązywania problemów i pracy 
w zespole.

LILIANNALIPKA

Milo nam poinfor-
mować, że Krzysztof 
Brończyk, uczeń 

klasy czwartej technikum 
informatycznego, pasjonat 
historii XIX wieku, uczestnik 
ogólnopolskich olimpiad 
historycznych, a także 
konkursów z tej dziedziny, 
został laureatem Konkursu 
Wiedzy o Uniwersytecie 
jagiellońskim. 

W nagrodę otrzymał on indeks na 
wybrany przez siebie kierunek – będzie 
studiował informatykę stosowaną na 
Wydziale Fizyki, Astronomii i Infor-
matyki Stosowanej UJ. Teraz wystarczy 
tylko zdać egzamin maturalny i bez 
stresu oczekiwać na inaugurację roku 
akademickiego 2019/2020.

Gratulujemy sukcesu i życzymy 
powodzenia na maturze!

Konkursy, olimpiady…

Lekcja w Muzeum 
Etnograficznym 
w Tarnowie

LILIANNALIPKA

28 marca 2018 roku 
grupa uczniów 
z klas trzecich tech-

nikum CKZiu w Tuchowie 
miała niecodzienną okazję 
wzięcia udziału w lekcji 
etnografii w Muzeum etno-
graficznym w Tarnowie. 

Pojęcie to jest coraz mniej znane 
młodym ludziom z  epoki smart-
fonów; niewiele też wiedzą o swojej 
etnograficznej tożsamości, kulturze, 
obyczajach i  wytworach sztuki 
ludowej. Prowadząca lekcję pani 
dyrektor muzeum w sposób niezwykle 
ciekawy i  ekspresyjny przybliżyła 
młodzieży naszą rodzimą kulturę 
ludową. Uczniowie mieli okazję 
ubrać się w oryginalne stroje noszone 
przez niezamężne panny oraz przez 
mężczyzn. Poznali wiele słów dzisiaj 
mało lub nieużywanych, takich jak: 
czepiec, zapaska, suka, podłaźniczka, 
światy, kraszanki i  wiele innych. 
Poznali też wiele dawnych zwyczajów, 
np: palenie Judasza, pogrzeb żuru, 
niedziela wierzbna, śmigus, dyngus.

Prowadząca zajęcia wiele uwagi 
poświęciła też obrzędom towarzy-

szącym okresowi Wielkiego Postu 
i Triduum Paschalnego. Całość była 
niezwykle interesująca, aż nie chciało 
się wychodzić z budynku muzeum.

W kolejnym roku szkolnym na 
pewno będziemy odkrywać kolejne 
tajniki kultury i  obyczajowości 
naszych przodków.



W dniach od 1 do  
29 marca odbyłyśmy 
praktykę zawodową 

w restauracji les Toqués 
w saint-Jean de Braye we 
Francji. 

W pracy poznałyśmy świetnych 
ludzi, dzięki którym czas spędzony 
na praktykach upływał nam szybko 
i przyjemnie. Obowiązki były podzie-
lone: jedna z nas spędziła miesiąc na 
pracy w kuchni, m.in. na przygoto-
waniu deserów oraz pomocy innym 
pracownikom. Oczywiście, najważ-
niejsze były polecenia szefa. Zoba-
czyłyśmy wiele nowości, o których 
wiadomo nam było do tej pory tylko 
z opowiadań. Wypróbowałyśmy fran-
cuskie sery, wina oraz ciasta i inne 
specjalności. Podziwiałyśmy, jak 
przyrządza się żabie udka, miałyśmy 
możliwość spróbowania ostryg oraz 
innych dań z menu.

Druga z  nas natomiast zajmo-
wała się obsługą gości w sali. Do jej 
obowiązków należało zadbanie o to, 
aby należycie przygotować restaurację 
na przyjęcie gości, po ich przybyciu 
– serdeczne przywitanie, obsłużenie, 
podanie im posiłku oraz zagwaranto-
wanie wszystkiego, czego klient sobie 
zażyczy. Poznałyśmy wtedy sztukę 
prawidłowego nakrycia stołu oraz 
właściwej obsługi gości.

Najprzyjemniejszym aspektem tej 
pracy było nawiązywanie kontaktu 
z ludźmi, krótkie rozmowy i serdecz-
ność, jaką nas na każdym kroku obda-

rzano. Znajomość języka angielskiego 
okazała się niezbędna; udało się nam 
poznać również nieco języka fran-
cuskiego. 

Atmosfera panująca pomiędzy 
pracownikami była bardzo luźna 
i domowa. Zostałyśmy miło przyjęte 
i zaakceptowane. Niektóre znajomości 
zostaną na długi czas, a  poznana 
kultura i otwartość tamtejszych ludzi 
sprawiają, że aż się chce wracać. 

W dni wolne, rodziny, które nas 
gościły, zabierały nas na wycieczki. 
Zwiedziłyśmy pobliski Orlean, 

a w nim katedrę oraz centrum miasta. 
Następnie poznałyśmy historię 
perfum na zamku Chamerolles. 
Miałyśmy również okazję zobaczyć 
zamek Chambord. Jest to renesan-
sowa budowla ogromnych rozmiarów, 
świetnie zachowana w środku; ma 
365 wieżyczek, a dwie pary schodów, 
prowadzące na poszczególne piętra, 
mimo iż są ze sobą splątane, nigdy 
się nie spotykają. Kolejnym zwie-
dzonym przez nas zamkiem był 
Ferté-Saint-Aubin, gdzie mogłyśmy 
podziwiać wystawę starych zabawek. 

Pod koniec naszej wizyty we Francji 
zwiedziłyśmy Paryż. Po mieście poru-
szałyśmy się metrem. Zaczęłyśmy od 
katedry Notre-Dame; podziwiałyśmy 
panoramę miasta z dzielnicy artystów 
Montmartre – tu powstawały dzieła 
popularnych impresjonistów, np. 
Claude’a Moneta. Następnie od Łuku 
Triumfalnego przeszłyśmy najpięk-
niejszą aleją świata – Avenue des 
Champs-Élysées. Mocnym akcentem 
kończącym nasz pobyt był wjazd na 
wieżę Eiffla i  podziwianie miasta 
w blasku zachodzącego słońca.

Cały wyjazd uważamy za bardzo 
udany. Przywiozłyśmy piękne wspo-
mnienia związane ze wspaniałymi 
ludźmi poznanymi na miejscu oraz 
cenne dla nas doświadczenie zawo-
dowe. 

Aleksandra Armatys
Joanna Dybel

uczennice klasy III 
technikum 

gastronomicznego CKZiu
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Praktyka zawodowa we Francji

Dni Orientacji Zawodowej
Już po raz piąty przedsta-

wiciele CKZiu uczestni-
czyli w Dniach Orientacji 

Zawodowej, organizowa-
nych przez Zespół Szkół 
w Olszynach. 

Wydarzenie to, cieszące się dużym 
zainteresowaniem gimnazjalistów 
i  tegorocznych absolwentów szkół 
podstawowych, miało na celu przy-
bliżenie im wiedzy o możliwościach 
wyboru różnych ścieżek kariery 
zawodowej i przedstawienie im oferty 
edukacyjnej CKZiU na rok szkolny 

2019/2020. Uczestnicy spotkania, 
którzy wzięli udział w zorganizowa-
nych przez naszych uczniów „mini-
warsztatach”, mieli możliwość zapo-
znania się z wybranymi elementami 
praktycznej nauki zawodu w poszcze-
gólnych branżach.
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Wycieczka przyrodnicza do KrakowaKATARZYNAKWIeK
MAGDALENAROJek-
kReMPA
IWONABŁASZCZYK

28 marca młodzież 
z CKZiu uczestni-
czyła w wycieczce 

edukacyjnej do krakowa. 

Pierwszym punktem zwiedzania 
było Muzeum Katedry i  Zakładu 
Anatomii Collegium Medicum 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, które 
jest największym i najstarszym tego 
typu muzeum anatomii w  Polsce. 
W obecnej chwili znajduje się tu aż 
2077 eksponatów, które zgromadzono 
w trzech salach. Pierwsza sala zawiera 
preparaty z działu osteologii i artro-
logii, a także anatomii porównaw-
czej i antropologii. Jest pełna kości, 
czaszek i szkieletów, które pokazują 
zmiany w budowie zwierząt i ludzi. 
W drugiej sali znajdują się tkanki 
miękkie narządów głowy i szyi, klatki 
piersiowej, jamy brzusznej (zamknięte 
są w specjalnych słojach). Ta sala, jak 
zwykle, robi największe wrażenie na 
uczniach ze względu na rodzaj zgro-
madzonych tam preparatów. Ostatnia 
sala, imienia prof. Ludwika Teich-
manna (polskiego lekarza anatoma), 
zawiera preparaty najstarsze oraz 
dawne narzędzia do preparowania, 
które nam współczesnym kojarzą się 
trochę z narzędziami tortur. Muzeum 
to jest specyficznym miejscem, 
w końcu „tu umarli – uczą żywych”. 
Dodatkową atrakcją są prezentowane 

tam prace studentów Akademii Sztuk 
Pięknych, którzy właśnie tu zgłębiają 
tajniki ludzkiej anatomii.

Drugim punktem wycieczki były 
odwiedziny w Amber Museum i zwie-
dzanie wystawy „Bursztyn – jego 
piękno i dzieje”, którą przygotowało 
PAN Muzeum Ziemi z Warszawy. 
Uczniowie poznali wiele interesują-
cych informacji na temat powstania 
i obróbki bursztynu, oglądali inkluzje 
w bursztynie, które liczą sobie miliony 
lat, wyroby z bursztynu – zarówno 
te tradycyjne, jak i nowoczesne oraz 
zobaczyli, jak wygląda badanie bursz-
tynu na spektrometrze w celu potwier-
dzenia jego autentyczności.

Zapraszamy również rodziców na dni otwarte szkoły  - czwartek, 25 kwietnia, godz. 17.00.
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Z żYCIA LO W TuCHOWIe
Pierwszy lot, 
niesamowite 
doświadcze-
nie, bardzo 
udany pobyt

Ostatnio miałam okazję wziąć 
udział w wymianie międzynarodowej 
Erasmus +. Kraj, który odwiedziłam 
to Portugalia. Byłam bardzo podeks-
cytowana tym wyjazdem, nowymi 
wyzwaniami, a  także był to mój 
pierwszy lot samolotem! Nie mogłam 
się doczekać tego dnia. Gdy dotar-
liśmy na miejsce, na pierwszy rzut 
oka od razu pokochałam ten kraj. 
Dziewczyna, u której mieszkałam, 
była bardzo miła i  przyjacielska. 
Pierwszy dzień wymiany spędziliśmy 
w szkole, poznając nowe osoby, ucząc 
się i bawiąc. Myślę, że jest to najlepsza 
forma zawarcia nowych znajomości. 
W południe wybraliśmy się na lunch 
z rodzinami oraz wszystkimi uczest-
nikami wymiany. Wszystkie osoby 
były bardzo otwarte i gotowe na to, 
by się poznawać. Następnego dnia 
pojechaliśmy wycieczką do miasta 
Aveiro, gdzie między innymi zobaczy-
liśmy pierwszy raz Ocean Atlantycki! 
Również zwiedziliśmy latarnię morską 
oraz inne zakątki miasta, smakując 
tradycyjnych, portugalskich słodyczy. 
Oczywiście nie zabrakło zagadek 
matematycznych, które rozwiązywa-
liśmy w grupach z innymi uczniami. 
Dzień trzeci nie zapowiadał się nudno. 
Rozpoczęliśmy go przepysznym, 
zdrowym śniadaniem. W dalszym 
ciągu się poznawaliśmy oraz rozwią-
zywaliśmy problemy matematyczne. 
Wczesnym popołudniem wybraliśmy 
się do burmistrza miasta, gdzie były 
zorganizowane różnego typu zabawy, 
bardzo miło spędziliśmy czas. Nato-
miast wieczorem udaliśmy się do 
restauracji, gdzie zjedliśmy wspólnie 
obiad. Następnego dnia pojechaliśmy 
do miasta Porto. Dzień minął nam 
na zwiedzaniu niesamowitych miejsc 
oraz przyjmowaniu nowych wyzwań. 
Zwiedzaliśmy wiele zabytków, takich 
jak kościoły oraz pałace. Piąty dzień 
spędziliśmy w  szkole na różnego 
rodzaju grach oraz zabawach. 
Wieczorem odbyła się kolacja poże-
gnalna z rodzicami oraz wszystkimi 
uczestnikami. Nie obyło się bez nie 
uronienia łez. Ostatnim już dniem 
był wyjazd do Fatimy. Odwiedziliśmy 
główne sanktuarium oraz kościoły. 
Uczestniczyliśmy we mszy św.

Podsumowując, uważam ten 
wyjazd za jak najbardziej udany. 
Podjęłam wiele wyzwań. Ogromne 
doświadczenie. Poznałam wiele osób, 
zawarłam wiele przyjaźni, na pewno 
nie na krótki czas. Gdybym miała 
możliwość wzięcia udziału w  tej 
wymianie po raz drugi, nie zasta-
nawiałabym się dwa razy. Polecam 
każdemu!

Weronika Bochenek
uczennica klasy 2b

erasmus 
team – jedna 
wielka  
europejska 
rodzina!

W dniach od 8 do 15 marca 2019 r. 
wraz z koleżankami z mojej szkoły 
miałam okazję brać udział w wymianie 

międzynarodowej w ramach projektu 
„Maths routes around Europe”, czyli 
„Matematyczne szlaki Europy”, która 
miała miejsce w miejscowości Oliveira 
de Azemeis w Portugalii. W piątek 
8 marca w  godzinach południo-
wych wylecieliśmy z Krakowa i po 
cudownej podróży, trwającej niecałe 
3 godziny, wylądowaliśmy na lotnisku 
w  Porto. Jest to miasto położone  
ok. 40 minut od Oliveiry de Azemeis.

Pierwszy dzień w  Portugalii 
spędziliśmy z rodzinami, u których 
zamieszkaliśmy na czas wymiany. 
Następnego dnia młodzież i nauczy-
ciele wszystkich krajów wchodzących 
w skład projektu: Polski, Hiszpanii, 
Chorwacji, Włoch i Wielkiej Brytanii 
zostali serdecznie przywitani przez 
gospodarzy – nauczycieli i uczniów 
szkoły portugalskiej. Rodzice zafun-
dowali wszystkim uczestnikom wspa-
niały lunch. W serdecznej atmos-
ferze spędziliśmy czas, angażując 
się w wykonywanie różnych zadań 
matematycznych, było to tym bardziej 
ciekawe dla mnie, gdyż mogłam 
poszerzać swoją wiedzę z matema-
tyki. Również tego dnia mogliśmy 
posłuchać typowej muzyki portu-
galskiej i osobiście miałam okazję 
spróbować swoich sił, tańcząc jeden 
z charakterystycznych tańców tego 
kraju. Był to wspaniale spędzony 
czas, podczas którego poznaliśmy 
wszystkich uczestników ze wszyst-
kich krajów partnerskich. Mogliśmy 
porozmawiać, podzielić się swoimi 
doświadczeniami oraz zrobić wspólne 
zdjęcia. Już tego dnia staliśmy się 
jedną, wielką grupą.

W niedzielę w cudownych nastro-
jach wyruszyliśmy na wycieczkę do 
Aveiro. Mieliśmy możliwość spróbo-
wania regionalnych słodyczy, kupienia 
pamiątek dla swoich rodzin oraz – co 
najważniejsze – zwiedziliśmy Latarnię 
Morską w  mieście Costa Nova, 
znajdującą się zaraz przy plaży nad 
Oceanem Atlantyckim.

Poniedziałek, czwarty dzień 
wymiany poświęcony był prezen-
tacjom słynnych matematyków 
z poszczególnych 6 krajów. Braliśmy 
również udział w różnych lekcjach 
szkolnych (zajęciach tanecznych, 
sportowych, biologicznych oraz 
zajęciach dotyczących robotów). 
Popołudnie spędziliśmy na spotkaniu 
z burmistrzem miasta.

Wtorek i kolejna wycieczka, tym 
razem do Porto. Podczas zwiedzania 
tego pięknego miasta nie zabrakło 
czasu na wspólne zdjęcia, rozmowy, 
zakup pamiątek oraz na zagadki mate-
matyczne rozwiązywane w między-
narodowych grupach. Zwiedziliśmy 

zabytkowe kościoły oraz różne 
charakterystyczne miejsca miasta 
Porto.

Środa, ostatni dzień wymiany 
spędzony wspólnie upłynął na 
różnych konkursach tematycznych 
i grach. Najciekawszą zabawą była gra 
o nazwie Trivia, gdyż w międzynaro-
dowych drużynach odpowiadaliśmy 
na pytania dotyczące 6 państw biorą-
cych udział w projekcie. W godzi-
nach południowych udaliśmy się na 
pieszą wycieczkę do parku La-Salette, 
zwiedzając go rozwiązywaliśmy 
zadania oraz zrobiliśmy ciekawe, 
nietypowe zdjęcie. Wieczorem były 
wspólne tańce, śpiewy, gry, zabawy 
oraz wykwintny pożegnalny obiad 
dla wszystkich osób biorących udział 
w wymianie. Nasza polska drużyna 
zaprezentowała układ taneczny 
„belgijkę”, w którym następnie wzięła 
udział młodzież wszystkich krajów 
partnerskich. Na koniec oczywi-
ście polały się łzy, gdyż wszystkim 
było przykro, że po tak wspaniale 
spędzonym tygodniu musimy się 
pożegnać. W ciągu całego tygodnia 
poznałam świetne, życzliwe oraz 
zabawne osoby, które zapewniały 
mnie, że na pewno w  przyszłości 
się spotkamy. Cieszę się, że mogłam 
z nimi rozmawiać po angielsku, dzięki 
temu mogłam wzbogacać swoje słow-
nictwo, stałam się bardziej otwarta, 
przestałam się bać mówić w obcym 
języku, co uważam za bardzo 
potrzebne. Myślę, że na pewno są to 
znajomości na całe życie.

W czwartek  wszyscy uczestnicy 
wracali do swoich domów, my jednak 
udaliśmy się do Fatimy (nasz lot był 
zaplanowany na dzień później). 
Mieliśmy okazję kupić piękne 
pamiątki z tego miejsca oraz wziąć 
udział w portugalskiej mszy św. 

W trakcie całego pobytu mieliśmy 
wspaniałą pogodę, temperatura  
20 stopni oraz bezchmurne niebo. 
W piątek  w godzinach popołudnio-
wych wróciliśmy do Polski. Podsu-
mowując, tydzień spędzony w Portu-
galii był dla mnie czymś niezwykłym 
i  wspaniałym. Nie mogłam uwie-
rzyć w to, gdyż pierwszy raz byłam 
za granicą i pierwszy raz leciałam 
samolotem. Wymiana międzynaro-
dowa w ramach programu Erasmus+ 
była dla mnie czymś nie do opisania, 
podczas której poznałam wspa-
niałe osoby, zawarłam przyjaźnie, 
poznałam tradycyjną kuchnię 
portugalską (niewiele różni się ona 
od polskiej), ich obyczaje i tradycje 
oraz co najważniejsze mogłam 
wzbogacać i  szlifować swój język 
angielski. Przeżyłam niezwykłą przy-

godę. Każda z atrakcji była dla mnie 
niesamowita. Ogromnie się cieszę, że 
mogłam wziąć udział w tej wymianie, 
jestem bardzo wdzięczna. Od tej pory 
wszyscy uczestnicy wymiany stali się 
jedną wielką rodziną. 

„WE ARE ERASMUS TEAM!!!!!!!”
emilia kalupa

uczennica klasy 2b

Niesamowite 
przeżycia 
i wspomnie-
nia, świetny 
trening  
języka  
angielskiego

Druga wymiana młodzieży, 
do Portugalii, w  ramach projektu 
„Matematyczne ścieżki po Europie” 
finansowanego z  programu 
Erasmus plus, odbyła się 
w  dniach 8-15 marca 2019 roku.  
Wzięły w niej udział uczennice LO 
w Tuchowie: Emilka, Weronika, Vero-
nica, Kinga i Karolina oraz nauczy-
cielki Agnieszka Szklanny i Katarzyna 
Armatys-Kawalerska.

Wraz z uczennicami udałyśmy się 
z krakowskiego lotniska do Porto, 
a później dzięki uprzejmości rodzin 
goszczących do oddalonej o około  
70 km Oliveira de Azemeis. Na 
miejscu uczennice zostały zaproszone 
do domów swoich portugalskich 
koleżanek, w których miały spędzić 
nadchodzący tydzień. Pobyt w Portu-
galii upłynął pod znakiem rozwią-
zywania zadań matematycznych, 
spotkań integracyjnych z uczniami 
szkół biorących udział w wymianie 
(chorwackiej szkoły z Metkovic, hisz-
pańskiej z Alcala la Real, włoskiej 
z Ferrary, brytyjskiej z Ashington oraz 
gospodarzy z Oliveira de Azmeis), 
spotkaniach z rodzinami goszczącymi 
i oczywiście zwiedzaniu przepięknej 
Portugalii. 

W czasie pobytu mieliśmy okazję 
zwiedzać nadmorskie miasteczko 
Aveiro, zwane portugalską Wenecją, 
w którym pływaliśmy gondolami po 
miejskich kanałach. Ponadto mieliśmy 
możliwość skosztowania lokalnych 
produktów m.in. ovos moles- słod-
kiego przysmaku charakterystycznego 
właśnie dla tego miejsca. Spędziliśmy 
niezapomniane chwile na plaży nad 
Oceanem Atlantyckim, który również 

podziwialiśmy z najwyższej w Portu-
galii latarni morskiej.

Matematyczne ścieżki zaprowa-
dziły nas również do urokliwego 
Porto, w  którym stromymi ulicz-
kami przemieszczaliśmy się pomiędzy 
kwitnącymi magnoliami i gęsto usia-
nymi klimatycznymi kawiarenkami. 
Wizyta w Porto to nie tylko charak-
terystyczne dla tego miasta zabytki, 
czyli: Dworzec Sao Bento, Wieża 
Kleryków, Aleja Aliantów, Most 
Luisa I, Pałac de Bolsa, ale przede 
wszystkim niepowtarzalna atmosfera 
tego miejsca. Możliwość podejrzenia 
mieszkańców Porto przy ich codzien-
nych zajęciach, poczucia tej swobody 
i jakże odmiennej percepcji czasu było 
przeżyciem wyjątkowym.

Spotkania z portugalskimi rodzi-
nami goszczącymi, które odbyły się 
na pikniku w Parku Molinologico  
de Ul oraz szkolnej stołówce to nieza-
pomniane chwile spędzone z otwar-
tymi, przyjaznymi ludźmi i  prze-
pyszną domową portugalską kuchnią.

Ostatni dzień pobytu w ojczyźnie 
Ronaldo to wizyta w sanktuarium 
w Fatimie, gdzie uczestniczyłyśmy 
w mszy św. w kaplicy objawienia. 

Wymiana młodzieży to niepowta-
rzalne przeżycia i masa wspomnień, 
to także bagaż doświadczeń i nieoce-
niona szansa na poznanie nowych 
ludzi, miejsc, kultur, jak również 
świetny trening posługiwania się 
językiem angielskim. 

katarzyna Armatys-
-kawalerska

nauczyciel

Moc wrażeń,  
atrakcji 
i emocji 

Decyzja o  wzięciu udziału 
w projekcie Erasmus plus była jedną 
z najbardziej spontanicznych, jaką 
w  ostatnim czasie podjęłam. Mój 
wybór padł na Portugalię. Dlaczego? 
Być może odległe położenie i różnice 
w porównaniu z Polską – począwszy 
od klimatu i krajobrazu, a kończąc 
na kulturze i obyczajowości – były 
powodem mojego wyboru.

Pierwszego dnia, po trzy i  pół 
godzinnym locie, na lotnisku w Porto 
przywitały nas uczennice trzymające 
w rękach flagę Portugalii. Pierwsze 
chwile z  rodzinami goszczącymi 
uświadomiły nam, że są to nadzwyczaj 
otwarci i wrażliwi ludzie. W sobotę 
dołączyli do nas uczestnicy programu 
z pozostałych krajów partnerskich: 

"Matematyczne ścieżki po Europie" 
realizacja projektu erasmus +
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Hiszpanie, Chorwaci, Włosi oraz 
Anglicy.

Jednymi z celów projektu były inte-
gracja młodzieży oraz poszerzanie 
wiedzy matematycznej. Każdego 
dnia zabierano nas w inne miejsca 
(m.in.: szkoła w Aveiro, park molino 
logiczny, uniwersytet w  Aveiro, 
latarnia morska w Costa Nova, park 
w La-Salette), gdzie dzielono nas na 
grupy i wręczano nam do wykonania 
zadania matematyczne. Wszystkie 
grupy składały się z  6 uczniów 
(każda innej narodowości), przez co 
mieliśmy szansę na rozmowę i lepsze 
poznanie siebie nawzajem. Była to 
również idealna okazja, aby podszli-
fować znajomość języka angielskiego.

W  trakcie wymiany byliśmy 
pod wrażeniem ogromu pracy, jaki 
włożyli organizatorzy, nauczyciele 
i  pozostali członkowie projektu, 
aby dostarczyć nam moc wrażeń, 
atrakcji, emocji. Dowodem silnych 
więzi, jakie powstały między uczest-
nikami, był ostatni wieczór – mam tu 
na myśli kolację pożegnalną, podczas 
której wszyscy żegnali się i ze łzami 
w oczach, obiecywali, że w niedalekiej 
przyszłości znów się spotkamy.

Podsumowując, uważam, że 
projekt Erasmus był dla mnie nieza-
pomnianym przeżyciem i z całego 
serca zachęcam wszystkich, aby wzięli 
w nim udział.

kinga schabowska
uczennica klasy 2a

Poznaliśmy 
historię,  
architekturę, 
kulturę, kuch-
nię i przyrodę 
Portugalii

Mam na imię Veronica i uczęsz-
czam do drugiej klasy LO w Tuchowie. 
Na początku tego miesiąca przeżyłam 
niesamowitą przygodę – wymianę 
Erasmus do Portugalii. Jak tylko 
dowiedziałam się o  Erasmusie 
w mojej szkole, byłam pewna, że to 
coś dla mnie i że muszę się postarać 
o to, aby zakwalifikować się na wyjazd 
do któregoś kraju. Państwa, które 
biorą udział w projekcie to oczywiście 
Polska, Portugalia, Wielka Brytania, 
Chorwacja, Włochy i  Hiszpania. 
Wybrałam Portugalię i przebywałam 
u bardzo sympatycznej rodziny przez 
tydzień, od ósmego do piętnastego 

marca. Podczas pobytu w Oliveira 
de Azeméis spotkałam nie tylko 
Portugalczyków, ale także niezwykłą 
mieszankę ludzi różnych narodo-
wości z różnych państw. Spotykając 
nowych ludzi, niezależnie od tego 
skąd pochodzą, trzeba zachować 
otwarty umysł i być przygotowanym 
na nowe i ciekawe doświadczenia. 
Młodzież z każdego kraju wychowuje 
się w innych warunkach, otacza ich 
inna kultura, tradycje i mentalność. 
Nie różnią się jednak od siebie, gdyż 
wszyscy lubią się śmiać, śpiewać, 
poznawać, zwiedzać i  uczyć się 
nowych rzeczy. Tak właśnie było 
w Portugalii. Oprócz tego, że uczy-
liśmy się matematyki, mieliśmy także 
wspaniałe spotkania z przyjaciółmi 
z innych krajów, nauczycielami, rodzi-
cami, uczniami szkoły w  Oliveira 
de Azeméis, a także z burmistrzem 
miasta. Poznaliśmy historię, archi-
tekturę, kulturę, kuchnię i przyrodę 
Portugalii. Zwiedzaliśmy muzea, 
parki, miasta, byliśmy nad oceanem. 
Dzięki znajomości języka angielskiego 
nie mieliśmy problemów z komu-
nikacją i  integracją. Lęk i  bariery 
wynikające z nowej sytuacji zniknęły 
bardzo szybko. Po upływie tygodnia 
trudno było się pożegnać. Zawiąza-
liśmy nowe przyjaźnie, być może na 
całe życie. Nigdy nie pomyślałabym, 
że w tak krótkim czasie można się 
w taki sposób przywiązać do nowo 
poznanych ludzi. Erasmus zmienił 
mój ogląd świata. Pozostały nieza-
pomniane wspomnienia, zdjęcia 
i poczucie, że wszyscy jesteśmy tacy 
sami. Nie mogę się doczekać przy-
szłego roku. Będę gościć u  siebie 
koleżankę z któregoś z wymienionych 
krajów. Postaram się, aby osoba, która 
będzie mieszkała u mnie, przeżyła 
równie wspaniały tydzień jak ja.

Veronica Becheanu
uczennica klasy 2a

Tradycyjne 
portugal-
skie potrawy, 
sympatycz-
na rodzinka, 
wielokulturo-
wa impreza

W dniach 8 - 15 marca 2019 roku  
miała miejsce druga wymiana 
młodzieżowa w  ramach projektu 

„Maths Routes around Europe” 
w Portugalii w miejscowości Oliveira 
de Azemeis. W wymianie brało udział 
pięć dziewczyn z klas drugich tuchow-
skiego liceum: Veronica Becheanu, 
Weronika Bochenek, Emilia Kalupa, 
Kinga Schabowska, no i ja. Opiekę 
nad nami sprawowały dwie nauczy-
cielki: pani Katarzyna Armatys-Kawa-
lerska oraz pani Agnieszka Szklanny. 
Do Portugalii leciałyśmy samolotem. 
Dla niektórych (w tym również dla 
mnie) był to pierwszy lot w życiu. 
Pokonałyśmy odległość około 3000 km  
w nieco ponad 3 godziny. Gdy dotar-
łyśmy na miejsce, z lotniska w Porto 
odebrały nas nasze host-rodzinki. Ja, 
zaraz po przylocie, zostałam zapro-
szona na kolację do miasta Santa 
Maria da Feira odległego o 16 km 
od Oliveiry de Azemeis (miejsco-
wości, w której mieszkaliśmy). Tam 
jadłam pierwszą tradycyjną potrawę 
portugalską – francesinhę. W  jej 
skład wchodzi mięso z  kurczaka, 
kiełbaski, topiony ser żółty, jajko 
sadzone oraz chleb tostowy. Jest to 
taki piętrowy sandwich zanurzony 
w pikantnym sosie. Już pierwszego 
wieczoru doszłam do wniosku, że 
portugalska kuchnia znacznie różni 
się od polskiej. Moja sympatyczna 
rodzinka zachwycała się posiłkiem, 
ja natomiast, zamiast rozkoszować 
się francesinhą, czerpałam przyjem-
ność z naszej konwersacji, podczas 
której dowiedziałam się wiele niezwy-
kłych rzeczy na temat Portugalii. 
Przedpołudnie kolejnego dnia 
spędziłam w  szkole, gdzie zgro-
madzili się uczestnicy projektu 
z  pozostałych krajów – młodzież 
z Portugalii, Hiszpanii, Chorwacji, 
Wielkiej Brytanii. Nie zjawili się 
jednak Włosi. Tym razem opóźnienie 
nie wynikało z ich narodowej cechy, 
ale niepunktualność spowodowana 
była strajkami, odbywającymi 
się na tamtejszych lotniskach. 
Dzień rozpoczęliśmy od zwiedzenia 
ogromnego, doskonale wyposażonego 
budynku szkoły „Ferreira de Castro”. 
Potem udaliśmy się na piknik z rodzi-
nami goszczącymi. Stoliki w parku 
uginały się pod ciężarem tradycyj-
nych portugalskich posiłków i prze-
kąsek. W  trakcie trwania pikniku 
pojawili się Włosi (jak się później 
okazało – uzdolnieni matematycy). 
Wieczorem wybrałam się z Eduardą 
(dziewczyną, u której mieszkałam) 
na przyjęcie urodzinowe jej koleżanki 
Mefauldy, zorganizowane bardzo 
hucznie. Również Veronica wzięła 
w nim udział. Poza nami pojawiło 
się też kilka osób z innych krajów. 

Integrowaliśmy się poprzez rozmowę 
i taniec. Świetnie się bawiłam. Cieszę 
się, że miałam okazję uczestniczyć 
w takiej wielokulturowej imprezie.

Następnego dnia (w  niedzielę) 
naszą dużą, barwną grupą zwie-
dzaliśmy miasteczko Aveiro, tzw. 
portugalską Wenecję. Odbyliśmy 
rejs gondolą, skosztowaliśmy lokal-
nych przysmaków, spacerowaliśmy 
po plaży nad Oceanem Atlantyckim 
i wspinaliśmy się na ogromną latarnię, 
z której z  zachwytem oglądaliśmy 
niesamowitą panoramę miasta. 
Do domu wróciłam wyczerpana. 
W poniedziałkowy ranek omawia-
liśmy przygotowane wcześniej prezen-
tacje na temat słynnych matematyków 
pochodzących z  naszych krajów. 
Kinga obchodziła tego dnia swoje 
osiemnaste urodziny, z tej okazji śpie-
wano jej sto lat w sześciu różnych języ-
kach! Życzenia złożyło jej niemal pół 
szkoły. Następnie spożywaliśmy na 
świeżym powietrzu zdrowe śniadanko. 
Kolejnym punktem programu były 
ciekawe zajęcia z robotyki, biologii, 
matematyki, wychowania fizycznego 
oraz taniec. Po południu wybraliśmy 
się na przyjemny spacer po Oliveirze. 
We wtorek zwiedzaliśmy Porto. 
Mieliśmy okazję zobaczyć wyróż-
niającą się kształtem spośród innych 
budynków miasta operę casa da 
musica, Aleję Aliantów, dwa zabyt-
kowe kościoły i piękny dworzec kole-
jowy. Największe wrażenie wywarł 
na mnie widok na Ribeirę z mostu 
zbudowanego przez Gustawa Eiffla. 
Piękne kolorowe budynki nad rzeką, 
porośnięte intensywnie zielonym 
bluszczem, dodawały uroku temu 
niezwykłemu miastu.

Środa była ostatnim dniem 
spędzonym wspólnie z wszystkimi 
uczestnikami tej wymiany. Rano 
w szkolnej bibliotece uczestniczyliśmy 
w zajęciach pt. „Symetria w azulejo”. 
Po tej lekcji wybraliśmy się do parku 
La-Salette, gdzie mile spędziliśmy 
popołudnie. Na koniec dnia zorgani-
zowano pożegnalne przyjęcie z rodzi-
nami goszczącymi, podczas którego 
miało miejsce rozdanie nagród za 
konkurs fotograficzny oraz konkurs 
na logo, za który otrzymałam główną 
nagrodę. Logo będzie służyło temu 
projektowi aż do ostatniej wymiany 
tej edycji, która odbędzie się w maju 
przyszłego roku w Polsce. (Nie mogę 
się już doczekać!!!) Nagrodzeni zostali 
także ci, wybrani przez pozostałych 
uczestników wymiany na najlepszych 
matematyków spośród całej grupy – 
Włosi. W planach były też występy 
artystyczne. Mieliśmy przyjemność 

słuchać tradycyjnej portugalskiej 
muzyki – tzw. fado. Wykorzysty-
wana jest w nim tradycyjna portu-
galska gitara, różniącą się od zwykłej 
kształtem i liczbą strun (jest ich aż 
dwanaście). Pieśni w fado wykony-
wane są zawsze tylko przez jednego 
wokalistę. Gwoździem wieczoru 
okazał się jednak występ Veronici, 
która zabłysnęła przed publiką niesa-
mowitym wykonaniem piosenki 
Shallow!!!! (tej, za którą Lady Gaga 
i Bradley Cooper otrzymali Oscara na 
ostatniej gali). Później całą grupą śpie-
waliśmy i tańczyliśmy. Gdy przyszedł 
czas na oficjalne pożegnanie, niemal 
wszyscy ulegli emocjom i popłynęły 
łzy. Nie zdziwiło mnie to wzruszenie 
– spędziliśmy ze sobą wspaniały czas.

W czwartek w siódemkę (tylko 
polskim składem) wybrałyśmy się 
do Fatimy. Odwiedziłyśmy kościół, 
w którym spoczywają pastuszkowie: 
Franciszek, Hiacynta i Łucja, uczest-
niczyłyśmy we mszy św. odprawianej 
w kaplicy objawień oraz zaopatrzy-
łyśmy się w liczne pamiątki.

Każdego dnia wymiany, z wyjąt-
kiem czwartku, rozwiązywaliśmy 
wiele, wiele zadań matematycznych 
oraz doskonaliliśmy nasze umie-
jętności posługiwania się językiem 
angielskim. Poznałam wiele wspania-
łych osób, z którymi, mam nadzieję, 
zdołam utrzymać kontakt na dłużej.  
Moja cudowna host-rodzinka przez 
cały czas dbała o to, żebym czuła się 
jak u siebie w domu i pilnowała, bym 
nigdy nie chodziła głodna. Poza tym 
nauczyłam się od moich gospodarzy 
kilku przydatnych zwrotów w języku 
portugalskim (w zamian oczywiście 
musieli zapamiętać tę samą liczbę 
polskich). Zawsze mile będę wspo-
minać ten wyjazd oraz serdeczność 
i otwartość Portugalczyków. W przy-
szłości z pewnością wezmę udział 
w większej liczbie takich projektów, 
ponieważ dają one niesamowite 
możliwości do odkrywania świata 
i zawierania nowych znajomości. 

karolina karwat
uczennica klasy 2a

Dzień św. PatrykaGRAŻYNACIĘŻKOWSKA

18 marca w tuchow-
skim koperniku 
odbył się Dzień  

św. Patryka. 

W tym dniu uczniowie brali udział 
w dwóch konkursach. Pierwszy konkurs 
polegał na przygotowaniu się do 
odegrania skeczów w języku angielskim 
według zaproponowanego scenariusza. 
Drugi konkurs był pokazem mody na 
najbardziej zielony i pomysłowy strój. 
W konkursie na skecz I miejsce zajęła 
klasa 1B ze skeczem „Mr Jones” 
w składzie Paulina Kolber, Aleksandra 
Dudek, Weronika Kwaśny i Paulina 
Motyka. II miejsce zajęła klasa 1A, 
czyli Kinga Szczepańska, Alicja Kloch, 
Tomasz Więcek i Mateusz Stężowski 
za skecz „At the bank”. Na III miejscu 
uplasowała się 2A reprezentowana przez 
Agnieszkę Tragarz, Filipa Szczepanika, 
Dawida Kiełbasę i Daniela Łątkę ze 
skeczem „Superman& the Psychiatrist” 
oraz 3B w składzie Paulina Kajmowicz, 
Alicja Cich i Jakub Pypeć ze skeczem 
„At the travel agency”.

Pokaz mody wygrała 1A. Natalia 
Słowik, Tomasz Więcek i Kacper 
Strugała zajęli I miejsce. II miejsce 
zajęła 1B, byli to Klaudia Iwaniec 
i Kamil Kiełbasa. III miejsce przypadło 
klasom 2A (Natalii Baran i  Karo-
lowi Knapikowi) oraz 2B (Gabrieli 
Bujak i Joannie Kordeli). Na zakoń-
czenie wydarzenia cała szkoła udała 
się na coroczną paradę św. Patryka 
ulicami Tuchowa. Dzień św. Patryka 
jest organizowany w naszym LO od 
wielu lat i wzbudza zainteresowanie 
wśród uczniów. Wiedza o krajach 
anglojęzycznych jest komponentem 
kulturowym, z którym młodzi ludzie 
chętnie się zapoznają, a najlepszym 
sposobem na to są właśnie takie dzia-
łania. Gratulujemy uczniom biorącym 
udział w konkursach sprawności języ-
kowej, pomysłowości i kreatywności, 
którą mieliśmy przyjemność oglądać 
w naszej auli. Nagrody dla uczniów 
sponsorowało wydawnictwo Express 
Publishing.
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Uczeń LO finalistą 
konkursu geologicznego
MAŁGORZATAGĄDeK 

Z ogromną radością 
i satysfakcją infor-
mujemy, że ALBeRT 

MAjCHeR, uczeń klasy IIa 
Liceum Ogólnokształcącego 
w Tuchowie został finalistą 
Ogólnopolskiego konkursu 
Wiedzy Geologicznej 
„OKAWANGO”.

Finał tego konkursu odbył się 
w  dniach 25 - 26 marca 2019 r. 
w Europejskim Centrum Edukacji 
Geologicznej w  Chęcinach. Orga-
nizatorem był Wydział Geologii 
Uniwersytetu Warszawskiego. 
Konkurs składał się z 3 etapów: pracy 
badawczej, 2 testów sprawdzających 
wiedzę z  zakresu geologii ogólnej 
i historycznej, budowy geologicznej 
i surowców mineralnych Polski oraz 
prezentacji. Oprócz zmagań konkur-
sowych uczestnicy mieli możliwość 
poznania ciekawych obiektów geolo-
gicznych Gór Świętokrzyskich.

Relację fotograficzną ze zmagań 
przyszłych geologów można zobaczyć 
na stronie organizatora – GeoLearning 
https://www.facebook.com/geolear-
ninguw/posts/2126374200803393

Opiekę merytoryczną nad pracami 
Alberta sprawowała p. mgr Anna 
Suchan.

Serdeczne gratulacje dla obojga!

III miejsce tuchowskich licealistów 
w konkursie wiedzy o górach
MAŁGORZATAGĄDeK 

27 marca 2019 r.  
w Tarnowie 
odbył się kolejny 

X Ponadgimnazjalny 
Międzyszkolny Konkurs 
Wiedzy o Górach. W tym 
roku drużyna w składzie: 
jAKuB PYPeĆ (kl. IIIb), 
GABRIeLA GuT (kl. IIIb) 
i WeRONIKA GIeNIeC  
(kl. IIb) wywalczyła dla 
naszego liceum III miejsce. 
konkurs w tym roku doty-
czył Beskidu Żywieckiego.

W kategorii indywidualnej najle-
piej z naszej trójki zaprezentował się 
Jakub Pypeć, zajmując IV miejsce.

Organizatorami konkursu było 
Polskie Towarzystwo Tatrzańskie 

oddział w Tarnowie oraz Społeczne 
Gimnazjum Matematyczno-Przyrod-
nicze w Tarnowie.

Serdeczne gratulacje dla uczniów oraz 
prowadzącej ich p. mgr Anny Suchan!

„Kopernik”
Po prostu 

dobra szkoła!!!ul. Jana Pawła II 10

33-170 TUCHÓW

tel. 14 / 65 25 414

fax 14 / 65 23 183

I. PO GIMNAZJUM
1. Klasa humanistyczno-filologiczna. Przed-

mioty rozszerzone: język polski, historia, 
język angielski.

2. Klasa medyczna. Przedmioty rozszerzone: 
biologia, chemia, język angielski.

3. Klasa politechniczna. Przedmioty rozszer-
zone: matematyka, fizyka, język angielski.

4. Klasa informatyczna. Przedmioty rozszer-
zone: matematyka, fizyka, informatyka.

5. Klasa ekonomiczna. Przedmioty rozsz-
erzone: geografia, matematyka, język 
angielski.

6. Klasa turystyczno-sportowa. Przedmioty 
rozszerzone: biologia, geografia, zajęcia 
sportowe.

7. Klasa geograficzno-europejska. Przed-
mioty rozszerzone: geografia, wiedza 
o społeczeństwie, język angielski.

Drodzy 
uczniowie 
ostatnich klas 
gimnazjów i szkół 
podstawowych!

Przed Wami decyzja 
o wyborze dalszego kształcenia. 
Zapraszamy do kontynuacji 
nauki w Liceum Ogólnokształcącym 
im. Mikołaja Kopernika w Tuchowie! 
Przygotowaliśmy dla Was ofertę kształcenia, 
z którą możecie się już teraz zapoznać na naszej 
stronie internetowej w dziale Rekrutacja: http://
lo-tuchow.pl/index.php/strefa-ucznia/rekrutacja. 
Mamy nadzieję, że przypadnie Wam ona do gustu i, tak 
jak my, zostaniecie „Kopernikami”!

Życzymy Wam powodzenia na czekających Was już wkrótce 
testach, a potem czekamy w murach „Kopernika”! Z naszej szkoły 
są zadowoleni zarówno obecni jej uczniowie, jak i absolwenci.  
To PO PROSTU DOBRA SZKOŁA, znajdująca się w dodatku blisko 
Waszych domów. To nowoczesne liceum z tradycjami, w którym będziecie 
się czuli jak w rodzinie, bezpieczni, otoczeni naszą opieką i troską.

Zapraszamy!

PrOfIle KsZtAłceNIA w rOKU sZKOlNyM 2019/2020: 

II. PO sZKOle PODstAwOweJ
1. Profil psychologiczny. Przedmioty rozszerzone: 

język polski, biologia, język angielski.
2. Profil humanistyczny. Przedmioty rozszerzone: 

język polski, historia, język angielski. 
3. Profil europejski. Przedmioty rozszerzone: 

geografia, wiedza o społeczeństwie, język 
angielski. 

4. Profil medyczny. Przedmioty rozszerzone: biologia, 
chemia, język angielski.

5. Profil turystyczno-sportowy. Przedmioty rozszer-
zone: geografia, biologia, język angielski. 

6. Profil biznesowy. Przedmioty rozszerzone: 
matematyka, geografia, język angielski.

7. Profil politechniczny. Przedmioty rozszerzone: 
matematyka, fizyka, język angielski. 

8. Profil informatyczny. Przedmioty rozszerzone: 
matematyka, informatyka, język angielski. 

9. Profil językowy. Przedmioty rozszerzone: język 
angielski, drugi język obcy.

Pierwszym językiem obcym jest język angielski. 
Drugi język obcy do wyboru: francuski lub niemiecki.

 

lo_tuchow@poczta.onet.pl
www.lo-tuchow.pl
www.facebook.com/lo.tuchow 
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Jedna jaskółka nie czyni wiosny, 
czyli o konkursie gramatycznym

RENATAGĄSIOR 

21 lutego przypada 
Międzynarodowy 
Dzień języka 

Ojczystego. Został on 
ustanowiony przez uNeSCO 
w 1999 r. dla upamiętnienia 
wydarzeń mających miejsce 
w 1952 r. w miejscowości 
Dhaka, obecnej stolicy 
Bangladeszu.

Zginęło wtedy 5 studentów, którzy 
domagali się nadania językowi bengal-
skiemu statusu urzędowego. Dzień 
ten ma na celu podkreślenie różno-
rodności językowej świata, zwrócenie 
uwagi na języki zagrożone i ginące. 
To święto ma nam uświadamiać, że 
chronimy język ojczysty także po to, 
by nie zagubić tożsamości kulturowej.

Stąd od kilku lat tego samego 
dnia w Szkole Podstawowej Nr 113  
im. Leopolda Węgrzynowicza 
w Krakowie odbywa się Międzyszkolny  
Konkurs Wiedzy z Gramatyki Języka 
Polskiego dla uczniów z województwa 
małopolskiego.

W tym roku celami konkursu były:
•	 uczczenie Międzynarodo-

wego Dnia Języka Ojczystego, 
szczególnie w  kontekście 
obchodów 100-lecia odzy-
skania przez Polskę niepod-
ległości;

•	 rozpowszechnienie i popu-
laryzacja wiedzy na temat 
gramatyki języka polskiego;

•	 promowanie dzieci o wybit-
nych zdolnościach humani-
stycznych i ich rozwijanie;

•	 ukazanie aktywności intelek-
tualnej jako źródła osobistej 
satysfakcji;

•	 umożliwienie porównania 
swoich umiejętności z umie-

Eliminacje miejskie i powiatowe w Tuchowie
Otrzymali nominacje na eliminacje rejonowe 64. Ogólnopolskiego konkursu Recytatorskiego

ANDRZEJJAGODA 

W tym roku Zarząd 
Główny Towarzystwa 
kultury Teatralnej 

w Warszawie ogłosił kolejną 
64. edycję Ogólnopolskiego 
konkursu Recytatorskiego. 
konkurs jest wielostop-
niowy i wieloturniejowy. 

Gospodarzem tegorocznych elimi-
nacji miejskich i powiatowych był 
m.in. Dom Kultury w Tuchowie przy 
współudziale Małopolskiego Centrum 
Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu – 
Biuro Organizacyjne w  Tarnowie. 
Otwarcia konkursu dokonał dyrektor 
tuchowskiego Domu Kultury, 
a  poprowadziła go Natalia Baran. 
Rywalizacja młodzieży i dorosłych 
odbyła się 14 marca br. w sali wido-
wiskowej miejscowego Domu Kultury. 
Eliminacje w Tuchowie przeprowa-
dzone były w formie czterech odręb-
nych turniejów: recytatorskiego, 
poezji śpiewanej, „wywiedzione ze 
słowa” i  teatrów jednego aktora. 
Jury w  składzie: Ilona Stanaszek, 
Anna Stanuch-Madej oraz Andrzej 
Jagoda po wysłuchaniu i  obej-
rzeniu 31 wykonawców przyznało 
następujące miejsca i wyróżnienia. 
W turnieju recytatorskim (młodzież) 
pierwszego miejsca nie przyznano. 
Drugie miejsca (ex aequo) otrzymali 
reprezentanci I LO im. K. Brodziń-
skiego w Tarnowie: Kacper Rokosz 
i  Karolina Padło, trzecie równo-
rzędne Izabela Zając z Publicznego 

Gimnazjum w Tuchowie oraz Dawid 
Rodak z I LO im. K. Brodzińskiego 
w  Tarnowie. Wymienieni laureaci 
zostali nominowani na eliminacje 
rejonowe do Tarnowa. W tej kategorii 
jurorzy postanowili także wyróżnić: 
Kamila Kłosa z III LO im. A. Mickie-
wicza w  Tarnowie, Alicję Kloch 
z LO im. M. Kopernika w Tuchowie, 
Joannę Michoń z  Zespołu Szkół 
Ekonomiczno-Gastronomicznych 
w  Tarnowie oraz Ewelinę Mazur 
z Publicznego Gimnazjum w Rygli-
cach. W kategorii dorosłych prze-
pustkę na eliminacje wyższego 
szczebla otrzymali recytatorzy: Kata-
rzyna Gawenda, Szymon Łucyków 
i  Ewelina Suwała. W  turnieju 
poezji śpiewanej zajmując czołowe 
miejsca, wyśpiewali sobie kwalifi-
kacje uczniowie I LO im. K. Brodziń-
skiego w Tarnowie: Gabriela Gryc 
i Szymon Dynarowicz, a wyróżniona 
została Alicja Ciszek także z I LO 
w Tarnowie. W pozostałych turnie-
jach nagrodzeni i nominowani na 
eliminacje rejonowe zostali reprezen-
tanci ze Stowarzyszenia Wspierania 
Inicjatyw Teatralnych w Tarnowie; 
w turnieju „wywiedzione ze słowa” 
Kacper Rokosz oraz w  turnieju 
teatrów jednego aktora Szymon 
Szczęch za prezentację monodramu 
„Po drodze”. W dniu tuchowskich 
przesłuchań konkursowych ogromnie 
było miło gościć liczną grupę uczest-
ników. Podczas rywalizacji konkurso-
wych „powiało” wielką wrażliwością, 
talentem, piękną literaturą, a nade 
wszystko ojczystym słowem. Zrodził 
się szczególny kontakt pomiędzy 

nadawcą a odbiorcą, w szczególności 
w przekazie słowa mówionego, czy 
słowa śpiewanego. Można było odczuć 
kumulację wielu energii, emocji 
wypływających z głębokiego wnętrza 
uczestników, którzy interpretując na 
własny sposób utwory poetów stali 
się jak gdyby na nowo ich twórcami. 
Wszystkim należą się gratulacje, nie 
tylko uczestnikom, ale także nauczy-
cielom i instruktorom za upowszech-
nianie kultury żywego słowa i opiekę 
artystyczną. Trzeba dodać, że rok 
rocznie fundatorem nagród, jakie 
otrzymują laureaci i wyróżnieni jest 
Dom Kultury w  Tuchowie. Przed 
laureatami kolejne artystyczne 
zmagania na szczeblu rejonowym  
8 kwietnia w Teatrze im. L. Solskiego 
w Tarnowie. Czy tu również wyrecy-
tują, zagrają, wyśpiewają nagrody?
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KINO CYFROWE 3D 
PROMIEŃ W TUCHOWIE

 

https://ekobilet.pl/dom-kultury-w-tuchowie

Premiery światowego kina,
filmy edukacyjne i science fiction.

Seanse: 6 dni w tygodniu
(z wyjątkiem czwartku).

Seanse dodatkowe
dla grup zorganizowanych,
po uprzednim zgłoszeniu.

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

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

ZAPRASZAMY!

jętnościami rówieśników ze 
szkół województwa.

Naszą szkołę w  etapie woje-
wódzkim reprezentowali następujący 
uczniowie:

W kategorii klas IV-VI: Milena 
Mazurkiewicz z kl. VI a, Julia Kielawa 
z kl. VI b, Karolina Lisiak z kl. VI c.

W kategorii klas VII-VIII: Zuzanna 
Łukasik z kl. VII a oraz Wiktoria Łątka 
i Katarzyna Kurczab z kl. VIII c.

Na konkursie w Krakowie uczen-
nice zmierzyły się z różnymi zada-
niami z nauki o języku.

Miło mi poinformować, iż Milena 
Mazurkiewicz zajęła I  miejsce 

w swojej kategorii wiekowej. Nato-
miast Zuzanna Łukasik zdobyła  
II miejsce.

Uczennice do konkursu przygo-
towały: Renata Gąsior i Katarzyna 
Skrzyniarz.

Zadania w grupie młodszej obej-
mowały m.in. wiedzę i ćwiczenia ze 

składni, naukę tworzenia nowych 
wyrazów, rozpoznawanie części 
mowy, odmianę liczebników, stop-
niowanie przymiotników i  przy-
słówków oraz znajomość przysłów.

Natomiast w  grupie starszej 
niemało trudności sprawiły zadania 
dotyczące stylizacji językowej, 
imiesłowów, skrótowców i skrótów. 
Ucieszyły natomiast zadania ze 
składni zdania złożonego i  części 
zdania.

Cieszymy się  
z wyników naszych uczennic 
i serdecznie im gratulujemy.
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Dzień Dinozaura
ANNACICHY 

Wiele jest świąt niety-
powych w kalen-
darzu. W lutym 

z przedszkolakami święto-
waliśmy Dzień Dinozaura. 

Ponieważ zbiegał się on z naszymi 
tygodniowymi tematami dotyczącymi 
czasów prehistorycznych, można 
było rozszerzyć program o  różne 
ciekawostki i interesujące działania. 
Zaczęliśmy od zgromadzenia kolekcji 
figurek różnych dinozaurów. Obejrze-
liśmy też prezentację i dowiedzieliśmy 
się interesujących rzeczy o dinozau-
rach, pracy paleontologów, skamieli-
nach. Potem każde dziecko wybrało 
sobie figurkę prehistorycznego gada. 
Przypomnieliśmy ich nazwy, dzieci 
opisywały budowę, dzieliły dinozaury 

na roślinożerne i mięsożerne. Wysłu-
chaliśmy też piosenki o dinozaurze. 
Kiedy pogłębiliśmy swoją wiedzę, 
przyszedł czas na pracę plastyczną. 
Powstały różne dinozaury, które na 
koniec zaprezentowały się na gazetce 
przedszkolnej. Dzień dinozaura 
zakończyliśmy w ogrodzie szkolnym, 
gdzie przedszkolaki prowadziły prace 
wykopaliskowe. Prace okazały się 
owocne i  wiele skamielin zostało 
odkrytych. Przed wyjściem do domu 
każde dziecko dostało jajko, które 
miało zabrać do domu i dbać o nie. 
Przedszkolaki były bardzo przejęte 
tym zadaniem. Pokazywały rodzicom 
swoich podopiecznych i  opowia-
dały, w  jaki sposób mają się nimi 
opiekować: głaskać, mówić do nich, 
śpiewać piosenki. Wszyscy spisali się 
na medal i następnego dnia wrócili 
z małymi dinozaurami.

Międzynarodowy Dzień Teatru
Czytelnika nie można zniewalać, 
czytelnika się urzeka. 

Antoine de Saint-Exupery

Międzynarodowy Dzień Teatru pod 
szyldem Dotknij Teatru 2019 w Szkole 
Podstawowej im. Batalionu AK ,,Barbara’’ 
w Lubaszowej 27 marca 2019 r.

MAŁGORZATAMuSIAŁ

Od 2012 roku Dotknij 
Teatru utrwaliło 
zwyczaj obchodzenia 

święta teatru w formie 
bogatego programu wyda-
rzeń artystycznych i eduka-
cyjnych, wprowadzając 
do polskiej kultury nową 
tradycję, a co warte uwagi 
unikatową na skalę euro-
pejską.

Włączając się do ogólnopolskich 
obchodów tego święta, miałam na 
myśli wyjątkową akcję czytelniczą 
propagującą podnoszenie efektyw-
ności działań edukacyjnych w pracy 
z metodą kamishibai. 

Nasza miejscowość znalazła się 
w gronie 21 uczestników – 20 miast, 
które wystąpiły z różnorodną ofertą 
dla widza proponując, np. Tarnów – 
Teatr im. Ludwika Solskiego – Orszak 

Króla Maciusia, czyli spacer po 
nowym zapleczu dla najmłodszych. 
A pod ,,L” Lubaszowa z wydarzeniem 
edukacyjnym – Papierowy teatr 
kamishibai przedstawia…

KAMI to papier, SHIBAI to teatr 
– KAMISHIBAI to Papierowy Teatr, 
to teatr obrazkowy lub inaczej teatr 
ilustracji.

Jest to technika opowiadania, 
czytania wywodząca się z  Japonii, 
wykorzystując plansze z obrazkami 
i tekstem oraz drewnianą lub karto-
nowa skrzynkę (butai) – na wzór 
parawanu z  teatrzyków marionet-
kowych – w  której przedstawiane 
są kolejne fragmenty historii, bajki, 
opowiadania.

Kamishibai trafił do Polski jako 
ciekawostka już w latach osiemdzie-
siątych dzięki wymianom międzyna-
rodowym bibliotekarzy.To nie tylko 
książki, ale i atrakcyjna forma ich 
prezentacji. To również doskonała 
metoda twórczej i rozwojowej metody 
pracy z dziećmi i młodzieżą.

Dzięki magicznej skrzynce 
powstał wyjątkowy spektakl 
o charakterze czytelniczym. Seans 
głośnego czytania przerodził się 
w mini spektakl, który mam nadzieję 
oczarował publiczność. W przeci-
wieństwie do przewracanej kartki 
w książce ilustracje kamishibai poja-
wiają się w teatrzyku przed publicz-

nością, tworząc integralną całość. 
W ten sposób została przedstawiona 
Legenda o Skarbniku. Książka kami-
shibai w formie ilustrowanych kart 
narracyjnych. Autor tekstu: Julian 
Brudzewski, ilustrator: Adam 
Wójcicki. Odświeżona, intrygująco 
zilustrowana, najsłynniejsza śląska 
legenda o duchu wszystkich kopalń 
– Skarbniku, który pomaga w niedoli 
górnikom i jest ich przewodnikiem. 
Wynagradza trud, odwagę, uczci-
wość. Legenda jest krzepiącą opowie-
ścią o dorastaniu, odpowiedzialności 
i trudzie codziennych wyborów.

Podczas obchodów Międzyna-
rodowego Dnia Teatru nie mogło 
zabraknąć przedstawienia teatral-
nego. Uczniowie klasy IV pod 
kierunkiem p. Katarzyny Majcher 
przygotowali inscenizację Bajki 
o rybaku i rybce.

Składam serdeczne podziękowanie 
p. dyrektor Barbarze Duszy, dzięki 
której mogę realizować swoje pomysły 
w pracy bibliotekarza.

Gminny Konkurs 
Ortograficzny już pełnoletni! 
KATARZYNAMAJCHeR

Już po raz osiemnasty 
uczniowie z terenu 
gminy Tuchów zmierzyli 

się z zawiłościami polskiej 
ortografii. 

25 marca 2019 roku w Szkole 
Podstawowej im. Batalionu AK 
„Barbara” w Lubaszowej odbył się 
Gminny Konkurs Ortograficzny 
o tytuł Mistrza Ortografii Ziemi 
Tuchowskiej. Patronat nad konkursem 
objęła burmistrz Tuchowa Magdalena 
Marszałek. Punktualnie o godzinie 
9.00 dyrektor Barbara Dusza wraz 
z zastępcą burmistrza Wiktorem 
Chrzanowskim przywitali wszystkich 
uczestników konkursu, ich opiekunów 
oraz nauczycieli oceniających prace 
konkursowe. Następnie uczniowie, 
podzieleni na grupy wiekowe, udali 
się do wyznaczonych sal, gdzie przy-
stąpili do pisania dyktand. Najstarsza 
grupa wiekowa – uczniowie szkół 
średnich – pisali dyktando w Liceum 
Ogólnokształcącym im. Mikołaja 
Kopernika w Tuchowie. Po wyczer-
pujących zmaganiach z zasadami  
i wyjątkami naszej rodzimej pisowni 
uczniowie mieli czas na regenerację 
sił, a oczekiwanie na rozstrzygnięcie 
konkursu umilił im seans filmowy. 
W tym czasie do wytężonej pracy 
przystąpiły komisje oceniające. Po 
skrupulatnym sprawdzeniu wszyst-
kich dyktand, zliczeniu błędów, przeli-
czeniu punktów i rozkodowaniu prac, 
poznaliśmy triumfatorów konkursu w 
każdej z grup wiekowych. Nagrody 
i dyplomy zwycięzcom wręczyła 
burmistrz Tuchowa Magdalena 
Marszałek. 

A oto i oni: 
Grupa I – uczniowie klas II i III 

szkół podstawowych:
I miejsce i tytuł Mistrza Ortografii 

Ziemi Tuchowskiej – Karol Szczerba 
(Szkoła Podstawowa w Tuchowie),

II miejsce – Justyna Klimek (Szkoła 
Podstawowa w Tuchowie),

Alicja Mikos (Szkoła Podstawowa 
w Tuchowie),

III miejsce – Martyna Małecka 
(Szkoła Podstawowa w Burzynie).

Grupa II – uczniowie klas IV-VI 
szkół podstawowych:

I miejsce i tytuł Mistrza Orto-
grafii Ziemi Tuchowskiej – Damian 
Wiejacki (Szkoła Podstawowa w 
Tuchowie),

II miejsce –Adam Dudek (Szkoła 
Podstawowa w Burzynie),

III miejsce – Szymon Koncewicz 
(Szkoła Podstawowa w Tuchowie).

Grupa III – uczniowie klas VII-
-VIII oraz III gimnazjum:

I miejsce i tytuł Mistrza Ortografii 
Ziemi Tuchowskiej – Julita Wiejacka 
(Szkoła Podstawowa w Tuchowie),

II miejsce – Dawid Osika (Szkoła 
Podstawowa w Jodłówce Tuchow-
skiej),

III miejsce – Julia Grzenia (Szkoła 
Podstawowa w Siedliskach).

Grupa IV – uczniowie szkół śred-
nich:

I miejsce i tytuł Mistrza Orto-
grafii Ziemi Tuchowskiej – Szymon 
Niziołek (CKZiU Tuchów),

II miejsce – Alicja Cich (LO 
Tuchów),

III miejsce – Natalia Baran (LO 
Tuchów).

Serdecznie gratulujemy wszystkim 
laureatom. Słowa uznania dla nich są 
tym większe, że teksty dyktand nie 
należały do najłatwiejszych, ale i łatwe 
być nie mogły – wszak miały wyłonić 
mistrzów.

W szkole Podstawowej w lubaszowej

ANNACICHY 

W marcu obchodziliśmy 
w naszym oddziale 
przedszkolnym Dzień 

Muffinka.

W  tym dniu królowały u  nas 
różnego rodzaju babeczki. Na 
początek zapoznaliśmy się z historią 
muffinek. Mówiliśmy o wypiekach 
słodkich i  wytrawnych. Dzieci 
wypowiadały się, jakie wypieki lubią 
najbardziej. Przeczytaliśmy wierszyk 
i przedszkolaki układały do tekstu 
historyjkę obrazkową. Po części 
wstępnej przedszkolaki przystąpiły 
do pracy w grupach. Każda para kolo-
rowała swoją babeczkę w rozmiarze 
XL. Potem była prezentacja goto-
wych prac. Podczas obchodów Dnia 
Muffinka nie mogło zabraknąć słod-
kich wypieków, więc zabraliśmy się do 
przygotowania ciasta. Dzieci liczyły 
liczbę szklanek, łyżek dodawanych 

produktów i sprawdzały, czy zrobi-
liśmy wszystko zgodnie z przepisem. 
Kiedy muffinki się piekły, był czas 
na babeczkowe zabawy. Dzieci grały 
w memory ukryte pod kolorowymi 
papilotkami. Szukając na tablicy 
multimedialnej par takich samych 
babeczek, odkrywały obrazek. Na 
koniec przyszedł czas na degustację. 
Były muffinki bananowo-owsiane, 
czekoladowe i szpinakowe z jabłkami. 
Dzieci próbowały każdego rodzaju. 
Tym słodkim akcentem zakończy-
liśmy imprezę.

Dzień Muffinka
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BEATAROJek 

22 marca 2019 r. 
uczniowie klas 
VII i VIII Szkoły 

Podstawowej w Piotrko-
wicach pod opieką nauczy-
cielek – p. Małgorzaty Lech 
i p. Beaty Rojek, po wizycie 
na Targach edukacyjnych 
eXPO w krakowie, zwiedzili 
również hitlerowski obóz 
zagłady w Oświęcimiu. 

Auschwitz, bo taka jest jego 
niemiecka nazwa, jest dla świata 
symbolem terroru, ludobójstwa i Szoa. 
Utworzony został przez Niemców 
w połowie 1940 r. na przedmieściach 
Oświęcimia, włączonego przez nazi-
stów do Trzeciej Rzeszy. Życie stra-
ciło tu ponad 1,1 mln ludzi, mężczyzn, 
kobiet i dzieci różnych narodowości, 
głównie Żydów i Polaków. Aby nigdy 
nie powtórzyła się tak wielka tragedia, 
każdy powinien choć raz w życiu zoba-
czyć ten obóz koncentracyjny i poznać 
ogrom ludzkiego nieszczęścia.

Z przewodnikiem, ze słuchawkami 
na uszach rozpoczęliśmy wędrówkę po 
tym historycznym obiekcie. Najpierw 
przeszliśmy przez bramę z napisem: 
„Arbeit macht frei”. Następnie zwie-
dziliśmy kilka piętrowych, muro-
wanych baraków, których wnętrza 
zachowały się w  niemal nienaru-
szonym stanie od czasu wyzwolenia 
obozu lub też zostały wiernie odtwo-
rzone. Widzieliśmy celę, w której był 
więziony o. Maksymilian Kolbe oraz 
cele w piwnicach bloków, w których 
ukarani więźniowie byli zamykani 
po kilkunastu, ściśnięci na stojąco 
na niewielkiej przestrzeni, w zupełnej 
ciemności; łaźnie, w których zagazo-
wywano ludzi Cyklonem B; krema-
toria, w których następnie palono 
ich ciała. Przechodziliśmy obok 

ściany śmierci oraz baraków szpi-
talnych, które, jak opowiadał prze-
wodnik, były wrotami do śmierci lub 
ogromnego cierpienia (ze względu 
na wykonywane tam na więźniach 
okrutne eksperymenty medyczne). 
Ogromne wrażenie zrobiły na nas 
gabloty z zachowanymi oryginalnymi 
rzeczami należącymi do przywożo-
nych tu ludzi: oprawkami okularów, 
butami, zabawkami, walizkami, 
przedmiotami codziennego użytku 
i innymi. Ze smutkiem i przygnębie-
niem oglądaliśmy zdjęcia przedstawia-
jące więźniów z napisanymi poniżej 
danymi oraz datą przyjęcia do obozu 
i datą ich śmierci, która następowała 
bardzo szybko. Przerażająco wyglą-
dały także zdjęcia ocalałych wychu-
dzonych, uwolnionych przez wojska 
sowieckie więźniów. Przewodnik 
opowiadał  nam również o terrorze 
podczas marszu śmierci więźniów, 
których faszyści wypędzili z obozu, 
uciekając przed Sowietami. 

Potem przyszedł czas na zwie-
dzanie obozu Auschwitz II-Birkenau, 
który, jak poinformował nas prze-
wodnik, był przeznaczony przede 
wszystkim dla Żydów. Zobaczyliśmy 
tu znaną z filmów wojennych rampę 
kolejową, do której dojeżdżały pociągi 
z  więźniami i  oryginalny wagon, 
którymi byli przewożeni. Tutaj także 
obejrzeliśmy wnętrza kilku baraków 
i  słuchaliśmy w  ciszy i  skupieniu 
opowieści przewodnika. 

Zwiedzanie trwało długo, bo około 
3 godzin, chodzenia było co niemiara, 
ale nikt nie narzekał, nie zostawał 
w tyle, nie przeszkadzał, ponieważ 
nasz pan przewodnik opowiadał tak 
obrazowo i ciekawie o tych strasznych 
czasach, że szkoda by było nie skorzy-
stać z jego ogromnej wiedzy.

Wycieczka do obozu w Auschwitz 
na długo pozostanie w  pamięci 
wszystkich uczestników.

Wycieczka do Oświęcimia 

Uczniowie na Festiwalu 
Zawodów w Krakowie
BARBARAPOlek 

Przed naszymi uczniami  
najważniejsza decyzja 
– wybór szkoły 

i zawodu. Szkoła, chcąc 
pomóc uczniom i rodzicom, 
podejmuje szereg działań 
z zakresu doradztwa zawo-
dowego. 22 marca br. 
uczniowie uczestniczyli 
w Festiwalu Zawodów 
w krakowie.

Podczas festiwalu uczniowie 
poznali specyfikę poszczególnych 
branż i specjalizacji, ofertę zawodów 
na rynku pracy (w  tym zawodów 
deficytowych), mogli też skorzy-
stać z pomocy wykwalifikowanych 
doradców zawodowych – dzięki 
fachowej poradzie łatwiej określić 
osobiste predyspozycje zawodowe czy 
skonfrontować wiedzę o danym zawo-
dzie z jego wymiarem praktycznym.

Dzień wagarowicza 
– dniem talentów 
"W Hołdzie Patronowi"

KRYSTYNAleBRyk  

Marzec to szczególny 
czas. Uczniowie naszej 
szkoły świętują dzień 

patrona. 

Przedstawiciele Samorządu 
Uczniowskiego przypomnieli postać 
naszego patrona i słowa hymnu szkoły, 
który wcześniej uczniowie ułożyli 
z rozsypanki zdaniowej. Przeprowa-
dzono również quiz wiedzy o patronie, 
szkole i o wiośnie. Następnie każda 
klasa przedstawiła program arty-
styczny. Były więc piosenki, tańce, 
pokazy cyrkowe i familiada. Odbyły 
się też konkursy plastyczne. Wszyscy 
bawili się dobrze. Nie zabrakło grom-
kich braw i śmiechu. Do dekoracji 
sali wykorzystano prace plastyczne, 
które licznie napłynęły na ogłoszony 
konkurs. Wszystkie prace wyko-
nano pomysłowo i starannie. Wybór 
zwycięzców był bardzo trudny. Każdy 
uczestnik konkursu otrzymał nagrodę. 
Nie zabrakło również słodyczy. 
Wszyscy świetnie się bawili i z niecier-
pliwością czekają na kolejne spotkanie. 

Dzień MatematykiMAGDALENAHAJDUk

W dniu 28 marca br. 
w szkole Podsta-
wowej w Piotrko-

wicach po raz pierwszy 
hucznie obchodzono 
„Dzień Matematyki 2019”, 
którego inicjatorem i orga-
nizatorem w Polsce jest 
stowarzyszenie Doskona-
lenia i Rozwoju 4improve, 
a patronat honorowy nad 
imprezą objął Minister 
edukacji Narodowej. 

W marcu obchodzone są także: 
Dzień Polskiej Statystyki oraz Dzień 
Liczby Pi.

Ideą obchodzonego Dnia Mate-
matyki w naszej szkole było poka-
zanie uczniom, że matematyka to nie 
tylko ciężka praca i nauka, ale również 
zabawa poprzez współzawodnictwo 
w rozwiązywaniu zadań.
Wy nie wiecie, co to jest matematyka!
Wy myślicie: liczby, liczby!
Nie! A ona śpiewa, gra jak kryształ. 

S. Brzozowski
Nasza szkoła dołączyła do 

obchodów poprzez uczestnictwo 
w zabawach i konkursach matema-
tycznych. Na początek odbyła się 
krótka prezentacja multimedialna 
na temat liczby Pi. Uczniowie mieli 
okazję poznać tę niezwykłą liczbę 
oraz kilka ciekawostek na jej temat. 
Następnie klasa IV zaprezentowała 
przedstawienie pt. „Kłótnia liczb”. 
Kolejnym punktem w  programie 
był turniej międzyklasowy. Zadania 
tej konkurencji zostały przygoto-
wane przez organizatora krajowego 
– Stowarzyszenie Doskonalenia 
i Rozwoju 4improve – i nie wyma-
gały dogłębnej wiedzy matematycznej, 
wystarczył otwarty umysł i chęć do 
zabawy matematyką.

Wiele emocji wzbudziła następna 
konkurencja, którą był konkurs 
„Nauczyciele kontra uczniowie”. Po 
zaciętej rywalizacji jednym punktem 
wygrali uczniowie, pokonując grono 
pedagogiczne. Na zakończenie 
wszyscy uczestnicy posiadający 
smartfony mieli okazję powalczyć 
w teście online na temat liczby Pi.

Wszyscy biorący udział w zmaga-
niach matematycznych zostali nagro-
dzeni słodkimi upominkami.

Uczniowie podczas zabawy 
doskonalili umiejętność pracy 

w grupach, wykazywali się kreatyw-
nością, poczuciem humoru oraz 
testowali swoją wiedzę, rozwią-
zując łamigłówki. Możliwość 
współzawodnictwa między sobą, 
a zwłaszcza rywalizacji z nauczy-
cielami przyniosły dzieciom wiele 
radości.

Podczas wydarzenia wręczono 
nagrody rzeczowe zwycięzcom 
konkursu na najładniejsze origami. 
Prace uczniów można podziwiać 
w naszej szkole. Uczestnikom i laure-
atom gratulujemy!

W szkole Podstawowej w Piotrkowicach
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FeRMA DROBIu
BEATA FORNAL
MACHOWA 180

Oferuje odchowane kokoszki, 
kogutki, brojlery, kaczki i gęsi

TEL. 14 626 50 87
KOM. 600 137 375
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Ulica kolejowa 
w Tuchowie świeżo 
po remoncie. Nowa 

nawierzchnia, nowoczesny 
parking, doskonale zagospo-
darowane otoczenie. 

Jak mówi nazwa ulicy, prowadzi 
ona do stacji kolejowej, kiedyś 
ruchliwej, będącej ważnym punktem 
na mapie Tuchowa. To tu, co rano, 
wsiadało kilkaset pasażerów do 
pociągów, aby dojechać do pracy. 
Na rampach rozładowywano towary 
przyjeżdżające ze świata, które zaopa-
trywały sklepy prowadzone przez GS 
w Tuchowie i Ryglicach. Dworzec był 
także miejscem spotkań miejscowej 
młodzieży, miejscem pozwalającym 
na zobaczenie czegoś, co jeszcze 
kilka godzin wcześniej było w innym 
świecie. Dzisiaj to już historia pamię-
tana przez starsze pokolenie. Nie ma 
już takiej stacji w Tuchowie. Zostały 
tylko tory, perony – fakt, że nowo-
czesne – ale zniknął nastrój i duch 
małomiasteczkowej stacyjki. Cóż, 
wszystko się zmienia. Niestety, na 
gorsze. Wycięto stare drzewa, odarto 
ściany z tynków, zamieniono budynek 
dworca w szpecącą otoczenie ruderę. 
Nic się tu nie dzieje. Budynek szpeci 
nowe otoczenie, nie przysparzając 
temu miejscu splendoru i straszy nie 
tylko wyglądem. 

Jesienią zeszłego roku zaświ-
tała iskierka nadziei na zmiany. 
Oto z końcem września rozwiązała 
się spółka, która dzierżawiła część 
budynku, prowadząc tam dom 

pogrzebowy. Pamiętamy protesty 
mieszkańców, kiedy ten zakład 
powstał, na które właściciel, czyli 
PKP nie reagowała. Nic się jednak 
do tej pory nie zmieniło. Spółki już 
nie ma. Praktycznie zakład pogrze-
bowy powinien wyprowadzić się 
z  tego miejsca. Wszystko zostało 
bez zmian. Na zadane pytania doty-
czące tej sprawy PKP nie odpowiada, 
dlatego można mówić to, co udało się 
ustalić na miejscu. Otóż, miejscowa 
część spółki wyszła z dworca, tworząc 
również w  budynku kolejowym – 
stara nastawnia przy ul. Mickiewicza 
– nową samodzielna firmę. Na dworcu 
wisi jednak cięgle ten sam szyld, 
sprawiając wrażenie, że nic się nie 

zmieniło. Jak to wygląda naprawdę, 
nie wiadomo, bo drzwi do zakładu 
na dworcu są zamknięte, a właściciel 
milczy. Mieszkańcy Tuchowa są żywo 
zainteresowani tą sprawą, gdyż pragną 
przywrócenia tego budynku do rangi 
zabytku, jakim jest ten budynek. 

Władze miasta czynią starania, 
aby budynek wrócił do właściwego 
sobie stanu i odnowiony przestał stra-
szyć, ale wygląda na to, że kolej ma 
na ten temat inne zdanie. Większość 
mieszkańców twierdzi, że ostateczne 
zlikwidowanie istniejącej tam firmy 
pozwoli na powrót do normalności. 
Początek został zrobiony. Czekamy 
na pozytywne zakończenie. 

staj

Kiedy stacja przestanie straszyć?

TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY JĘZYKA FRANCUSKIEGO

mgr Małgorzata Gądek 
Osiedle Centrum 2/19

33-170 Tuchów
tel. 691 76 30 31

e-mail: malgadek@poczta.onet.pl

R E K L A M A

Tłumaczenia pisemne i ustne  
w zakresie języka francuskiego:
 
- samochodowe
 - akty urodzenia, ślubu, zgonu
 - listy, CV, świadectwa pracy

 - listy motywacyjne
 - handlowe 
 - prawne
 - medyczne 
 - strony internetowe 
 - i inne 

Wzmacnianie Spójności Społecznej na Pogórzu – projekt zrealizowany
JAROSŁAWMAKOWIeC 

W okresie od wrze-
śnia 2018 r. do 
marca 2019 r. na 

terenie 5 gmin (Tuchów, 
Gromnik, Ryglice, szerzyny, 
Rzepiennik Strzyżewski) 
stowarzyszenie lks Burzyn 
realizowało projekt pt. 
„Wzmacnianie Spójności 
Społecznej na Pogórzu”. 
Był to cykl 36 otwartych 
działań animacyjnych/
edukacyjnych ukierunko-
wanych na wzmacnianie 
spójności społecznej oraz 
1 konferencji podsumowu-
jącej projekt w gminach 
Małopolski należących do 
regionu Pogórzańskiego 
stowarzyszenia Rozwoju. 
W warsztatach/spotkaniach 
nie było limitów miejsc, 
ani ograniczeń wiekowych, 
dzięki czemu były one 
dostępne dla każdego.

W ramach projektu organizowano 
różnorodne działania, które ukierun-
kowane były na wzmocnienie kapitału 
społecznego, w tym m.in.: podno-
szenie kompetencji osób z obszaru 
LSR, aktywizowanie społeczności 
lokalnej w zakresie podejmowania 
działalności gospodarczej, podej-
mowanie wspólnych inicjatyw, 
promowanie zdrowego trybu życia 
oraz działań nt. pierwszej pomocy, 
bezpieczeństwa, czystego powietrza. 
Wykorzystane zostały różne formy 
przekazywania wiedzy – tradycyjna: 
szkolenia, warsztaty, praca grupowa 
oraz też z wykorzystaniem portalu 
internetowego.

Grupy, które 
były objęte dzia-
łaniami to:

-  dz ie c i 
i  młodzież – 
uczestniczyli 
w  warsztatach 
nt. zdrowego 
o d ż y w i a n i a , 
kursach pierw-
szej pomocy, 
bezpiecznych 
wakacji nad 

wodą oraz podstaw przedsiębior-
czości, ekonomii i innowacji,

- dorośli oraz seniorzy – uczest-
niczyli w warsztatach nt.: zdrowego 
odżywiania i  wpływu aktywności 
ruchowej, analizy profilu osobo-
wościowego oraz poprawy współ-
pracy międzyludzkiej, postaw 
przedsiębiorczych i zachęcania do 
zakładania własnej działalności 
gospodarczej/firmy, indywidu-
alnym doradztwie m.in. nt. pozy-
skiwania środków dotacyjnych na 
własną działalność gospodarczą. 
W  projekcie udział wzięło blisko  
1300 uczestników. 

Podsumowaniem projektu 
była konferencja: „Jak innowacje 
w firmach przekładają się na życie 
zwykłych ludzi oraz społeczna odpo-
wiedzialność biznesu”, która odbyła 
się w środę 20 marca 2019 r. w Domu 
Kultury w Tuchowie. Przedstawione 
zostały m.in.: tematy sztucznej inteli-
gencji w sprzedaży, wykorzystania gier 
i grywalizacji w edukacji i biznesie, 
wykorzystanie wirtualnej rzeczywi-
stości w procesach projektowania.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa 
inwestująca w  obszary wiejskie”. 
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-
2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi. 

Materiał opracowany przez LKS 
Burzyn.

Mater i a ł  wsp ół f inans o-
wany ze środków Unii Euro-
pejskiej w  ramach działania 19 

Wsparcie dla rozwoju lokalnego 
w  ramach inicjatywy LEADER 
Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020.
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Stoi pod płotem pokrzywa
i patrzy na wszystkich krzywo.
Nikt jej nie lubi na świecie.
Nikt z niej wianuszków nie plecie
i do bukietów nie zrywa.
Każdy ją tylko przezywa!
Biedna, ach biedna pokrzywa!

Danuta Wawiłow

Pokrzywa (Urtica) to roślina nale-
żąca do rodziny pokrzywowatych. 
Rośnie prawie na całej kuli ziemskiej, 
jednak głównie w klimacie umiarko-
wanym. Na świecie znanych jest ok. 
40 gatunków pokrzywy, w Europie 
8, a  w  Polsce 3. U  nas występują 
głównie dwa gatunki tej rośliny. Są to: 
pokrzywa zwyczajna (Urtica dioica) 
i pokrzywa żegawka (Urtica urens).

Pokrzywa zwyczajna jest byliną. 
Wyrasta do wysokości ok. 1,5 m. 
Jest rośliną dwupienną. Ma silne 
podziemne rozłogi i mocny, rozga-
łęziony korzeń. Łodyga jest sztywna, 
wzniesiona, czterokanciasta, obficie 
ulistniona. Łodyga i liście są pokryte 
sztywnymi szczecinkami i  parzą-
cymi włoskami, które zawierają m.in. 
kwas mrówkowy. Włoski parzące 
mają kształt buteleczki, której szyjka 
wysycona jest krzemionką, a więc 
jest bardzo krucha. Łamie się przy 
najmniejszym dotknięciu, a  ostra 
krawędź przebija skórę i do ranki 
wnika parzący płyn, który wywołuje 
podrażnienie skóry: zaczerwienienie, 
swędzącą wysypkę i bąble. Od tego 
wzięła się nazwa „pokrzywka” – 
schorzenie o różnym pochodzeniu, 
objawiające się zmianami skór-
nymi, podobnymi do tych, które są 

po kontakcie z  pokrzywą. Trzeba 
zaznaczyć, że nie wszyscy ludzie są 
jednakowo wrażliwi na poparzenie 
pokrzywą. Ten sam kwas mrówkowy, 
który parzy w pokrzywie znajduje się 
w jadzie mrówek. 

Pokrzywa żegawka to roślina 
jednoroczna, jednopienna. Jest niższa 
od zwyczajnej, silniej rozgałęziona 
u  podstawy, ma drobniejsze listki 
i bardziej parzy. Na wsi nazywano ją 
drobną pokrzywą albo żgawką (od 
słowa żgać – parzyć).

Pokrzywa jest w Polsce pospolitym 
chwastem. Lubi miejsca lekko zacie-
nione, wilgotne, bogate w próchnicę 
i azot. Występuje w wilgotnych lasach, 
w  olszynach, nad brzegami wód, 
w zaroślach i ogrodach. Jest chwastem 
ruderalnym. Rośnie przy drogach, 
płotach, na wysypiskach odpadów, 
w  pobliżu pryzm kompostowych, 
obornikowych itp. Jest nieodłączną 
towarzyszką człowieka. Łatwo może 
stać się gatunkiem inwazyjnym. 
Chociaż jest takim zdecydowanym 
chwastem, to nie można jej całkowicie 
wytępić. Jest to bardzo pożyteczna dla 
człowieka roślina, o czym wiedzieli 
już starożytni. Pisali o niej np. Hipo-
krates, Pliniusz i  inni. Była wtedy 
używana jako lek gojący, hamujący 
krwawienie, także jako warzywo.

Pokrzywa jest rośliną włóknistą. 
Od zamierzchłych czasów, wydobyte 
z łodyg włókno służyło do wyrobu 
sznurów, lin, sieci rybackich itp. 
Z  biegiem czasu opracowywano 

technologie rozwijające produkcję 
tkanin z włókna pokrzywowego na 
szerszą skalę. W 1723 r. w Lipsku 
zaczęła działać manufaktura, która 
wypuszczała na ówczesne rynki 
odzież, sieci rybackie, płótno dla 
młynarstwa. Nadeszła jednak era 
bawełny, jedwabiu, lnu i konopi, która 
powstrzymała rozwój pokrzywowego 
tkactwa. Jeszcze raz przypomniano 
sobie o tym najtańszym i wszędzie 
dostępnym surowcu włókienniczym 
w okresie I wojny światowej. W Niem-
czech znów ruszyły fabryki, które 
produkowały z włókna pokrzywo-
wego tkaniny na mundury dla armii. 

I  dzisiaj pokrzywa ma wszech-
stronne zastosowanie. Jest surowcem 
leczniczym w zielarstwie, używa się 
jej w  przemyśle kosmetycznym, 
spożywczym, w kuchni, w ogrodnic-
twie. Jest też rośliną pastewną. Jako 
surowiec zielarski wykorzystuje się 

liście, ziele i korzenie. Stosuje się ją 
w zaburzeniach przemiany materii, 
przy anemii. Jest źródłem mikroele-
mentów i witamin. Działa odkaża-
jąco, przeciwzapalnie, przeciwreu-
matycznie, oczyszczająco. Najbardziej 
wartościowe są pokrzywy na wiosnę, 
przed kwitnieniem. Pokrzywa jest 
znanym i  od dawna stosowanym 
kosmetykiem do pielęgnacji włosów, 
skóry. Chlorofil (zielony barwnik 
z liści pokrzywy) jest składnikiem 
kremów, maseczek, toników. Młoda 
pokrzywa jest ceniona przez zwolen-
ników zdrowego żywienia. Robi się 
z niej wzmacniające soki, sałatki itp. 
Pozyskiwany z liści pokrzywy chlo-
rofil jest też wykorzystywany w prze-
myśle spożywczym jako barwnik  
(E 140). To jeszcze nie koniec korzyści, 
jakie mają ludzie z  pokrzywy. Od 
dawna była rośliną pastewną. Posie-
kaną, świeżą stosowano w żywieniu 

trzody chlewnej i drobiu, a wysu-
szoną karmiono bydło (zawiera 
dużo białka). Pokrzywę wykorzy-
stują również współcześni ogrodnicy, 
działkowicze. Popularny jest wodny 
wyciąg z pokrzywy, tzw. „gnojówka 
pokrzywowa”. Umożliwia ona ogrod-
nikom o ekologicznym zacięciu ogra-
niczyć stosowanie środków chemicz-
nych. Pokrzywę w ogródkach trzeba 
potraktować nieco przychylniej 
również z tego powodu, że jej liście 
stanowią pożywienie wielu gąsienic 
motyli, głównie rusałek, np. rusałki 
pokrzywnika, rusałki pawika czy 
rusałki admirała. 

Biorąc pod uwagę powyższe, warto 
na pokrzywę spojrzeć łaskawszym 
okiem, a nie tylko jak na niepotrzeb-
nego, parzącego intruza. Oczywiście 
w  pielęgnowanym pieczołowicie 
ogrodzie – musi to być również oko 
kontrolne.

CIEKAWE ROŚLINY MIASTA I GMINY 
Niedoceniony, nieprzystępny, a jakże pożyteczny chwast – pokrzywa

Pokrzywa zwyczajna Pokrzywy na mrowisku rudnicy

Kiedy stacja przestanie straszyć?

Lecą bociany… i co zwiastują? 
Obraz przez wiosnę malowany
MARIAWIŚNIOWSKA

Takiej liczby bocianów 
jak w tym roku 
w Karwodrzy już dawno 

nie widzieliśmy.

Co zapowiadają bociany – wszyscy 
to wiemy – wiosnę: piękną, radosną, 
wyczekiwaną, kwiatami umajoną. 

27 marca br. boćki do Karwodrzy 
przyleciały stadem ok. 20. Dostojnie 
spacerowały po polach i  łąkach. 
Jednak tutaj gniazda nie mają, więc 
odpoczęły trochę i pofrunęły dalej. 
Może 2-3 słabsze osobniki dało się 
zauważyć jeszcze przez kolejne dni, 
gdy szukały pożywienia, a  może 
i gniazda. Ktoś powie: co tam, to 
tylko bociany – tylko? Może i tylko, 
a jednak ile radości. To właśnie one 
dają nam również do zrozumienia, 
że przyszła wiosna, kolejna wiosna 
w naszym życiu, a razem z nią dużo 
wiosennego optymizmu, radości 
i refleksji. Wokół widzimy budzące 
się życie, jak matka natura pięknie 
to poukładała. Również i  w  nas 
budzą się nowe pomysły, nadzieje 
i marzenia. Piękna, słoneczna aura, 
rozwijające się drzewa, powoli kwit-
nące krzewy, czy też małe ledwo co 
widoczne pachnące fiołki dają nam 
pozytywną energię na najbliższy 
czas. Pośród mocnych podmu-
chów wiatru pojawia się też ciepły 
spokojny wietrzyk, który delikatnym 
muśnięciem przenosi woń pachną-
cych kwiatów daleko w różne zakątki 
ogrodów, pól, lasów. Gdyby dało się 
nam jeszcze rozszyfrować to, co chcą 
przekazać ptaki, czy też tańczące 
motyle oraz złowrogi, czy delikatny 

wiatr, byłoby łatwiej – a może zbyt 
prosto? W  przyrodzie, w  naturze 
w każdej porze roku zauważmy coś 
z naszego życia. 

Jest pięknie, kolorowo, pachnąco, 
słodko, gorzko,

burzowo, deszczowo, jak tęcza – 
kolorowo,

sennie – jesiennie, również bajkowo 
– choć zimowo.

Życzmy sobie wzajemnie, aby ten 
wiosenny nastrój i optymizm towa-
rzyszył nam przez najbliższe dni, 
zwłaszcza podczas zbliżających się 
świąt Wielkanocnych.

Jak daleko trzeba pojechać 
i wrócić, ile drzwi zamknąć i otwo-
rzyć by dogonić swoje marzenia …?

Może warto zatrzymać się na 
chwilę jak te wędrujące bociany? 
WARTO – więc uśmiechnij się i mów:

Znów przyszła wiosna radosna.
Natura obudziła wszystko od 

nowa.
I  znów będzie dużo wiosennej 

radości w naszym domu, w naszym 
ogrodzie.

Piękny i  słoneczny czas znów 
zagości.

Takich chwil wszystkim życzymy.
klub kreatywnych kobiet 

z karwodrzy

Powitanie wiosny  
w szkole w Lubaszowej
21marca 2019 roku  

przywitaliśmy  
w naszej szkole 

wiosnę. Samorząd 
uczniowski przygotował 
z tej okazji różnego rodzaju 
konkurencje dla wszystkich 
klas. 

Pierwszym konkursem było 
zrobienie wiosennego gaiku. Tu 
wszyscy uczniowie wykazali się dużą 
kreatywnością. W  drugiej konku-
rencji natomiast klasy od czwartej 
do siódmej przygotowały zagadki. 
Ich tematami były owoce, warzywa, 
kwiaty oraz ptaki zwiastujące wiosnę. 
Zwycięzcy w tej części współzawod-
nictwa zostali nagrodzeni słodyczami. 
Następnie uczniowie klasy piątej 
przygotowali rebusy, które rozwiązać 
mieli uczniowie najmłodszych klas. 
Zadaniem dla starszych koleżanek 

i kolegów były wiosenne krzyżówki. 
Jedni i drudzy bardzo sprawnie pora-
dzili sobie z wyzwaniami. Ostatnią 
konkurencją dla klasy pierwszej 
i drugiej były skoki na skakance. Nato-
miast klasy od czwartej do siódmej 
przeciągały linę, ale nie była to taka 
zwyczajna próba sił. Drużyny loso-
wały stroje wiosenne lub zimowe, 
następnie po przeciwnych krańcach 
liny ustawiali się przedstawiciele obu 
pór roku. Niezwykłe kreacje sprawiły, 
że wszystkim towarzyszył dobry 
humor, a w konkurencji zwyciężyli 
reprezentanci wiosny.

Radosna, wiosenna atmosfera, jaka 
panowała na sali gimnastycznej, na 
pewno była alternatywą dla wagarów 
i nikt nie żałował, że pozostał w tym 
szczególnym dniu w szkole.

 
Magdalena Dusza

przewodnicząca Su 
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urząd Miejski w Tuchowie     – ważne informacje dla mieszkańców
Wybory do organów jednostek pomocniczych 
na kadencję 2019-2024 zakończone
Wybory sołtysów, rad 

sołeckich i osiedlo-
wych za nami. 

Wybrane organy rozpoczynają 
swoją pracę w  nowej wydłużonej  
z  4 do 5 lat kadencji. Większość 
sołtysów, członków rad sołeckich 
i osiedlowych to osoby, które pełniły 
swoje funkcje w poprzedniej kadencji. 
Nowego sołtysa mają sołectwa: Buch-
cice, Jodłówka Tuchowska, Luba-
szowa, Łowczów i Meszna Opacka. 
Nowo wybrani sołtysi i członkowie 
rad sołeckich i osiedlowych zapoznają 
się ze swoimi obowiązkami, nowym 
statutem oraz organizują pierwsze 
zebrania. Rady osiedlowe w najbliż-
szym czasie wybierać będą przewod-
niczącego rady osiedla oraz zarząd 
osiedla, w  tym przewodniczącego 
zarządu. Przypominamy, że swoje 
kadencje rozpoczną dwa nowe osiedla 
tj.: Tuchów-lewobrzeżny i Tuchów-
-prawobrzeżny.

Poniżej prezentujemy wyniki 
głosowania na sołtysów, do rad 
sołeckich i  osiedlowych, prze-
prowadzonych 17 marca 2019 r. 
Wy b or y  pr z e prow a d z on o  
w 16 obwodach wyborczych. Wybrano:  
13 sołtysów, 87 członków rad sołeckich  
i 60 członków rad osiedlowych.

Sołectwo Buchcice:
Najwięcej ważnie oddanych głosów 

otrzymał i został wybrany sołtysem: 
HARAŃCZYK WŁADYSŁAW – 108.

Najwięcej ważnie oddanych 
głosów otrzymali i zostali wybrani 
na członków rady sołeckiej:

1) RĄPAŁA JAN – 145
2) PRZYBYŁA ARTUR – 127
3) NAWROCKI MARCIN – 114
4) BARAN ELŻBIETA – 108
5) OKAZ PIOTR – 101
6) CISZEK MAREK – 98
7) KRAS WIESŁAW – 61

Sołectwo Burzyn:
Kandydat na sołtysa ROPSKI 

WACŁAW otrzymał ważnie odda-
nych głosów: za 153 oraz przeciw 28 
i został wybrany sołtysem.

Najwięcej ważnie oddanych 
głosów otrzymali i zostali wybrani 
na członków rady sołeckiej:

1) PYPEĆ TOMASZ – 114
2) DURAN MIECZYSŁAW – 98
3) WESOŁOWSKI GRZEGORZ – 96
4) NALEPKA MAREK – 83
5) ZAUCHA RAFAŁ – 81
6) CHWISTEK KAZIMIERZ – 78
7) GACEK KRZYSZTOF – 67
8) NALEPKA WOJCIECH – 65
9) STANUCH ARTUR – 65

Sołectwo  
Dąbrówka Tuchowska:

Kandydat na sołtysa HUDYKA 
JAROSŁAW otrzymał ważnie odda-
nych głosów: za 129 oraz przeciw 7 
i został wybrany sołtysem.

Najwięcej ważnie oddanych 
głosów otrzymali i zostali wybrani 
na członków rady sołeckiej:

1) STAŃCZYK PIOTR – 86
2) GOLINOWSKI ROBERT – 73
3) HUDYKA DOMINIK – 73
4) KRAS ALICJA – 72

5) MAREK STANISŁAW – 52
6) MLECZKO JAN – 50
7) HUDYKA TADEUSZ – 50

Sołectwo 
jodłówka Tuchowska:

Kandydat na sołtysa MIKOSZ 
IRENEUSZ otrzymał ważnie odda-
nych głosów: za 115 oraz przeciw 108 
i został wybrany sołtysem.

Na podstawie § 15 ust. 4 Zasad 
i Trybu Wyboru Sołtysów i Członków 
Rad Sołeckich, stanowiących załącznik 
Nr 1 do Uchwały Nr III/26/2010 
Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 
29 grudnia 2010 r. wyborów członków 
rady sołeckiej sołectwa Jodłówka 
Tuchowska nie przeprowadzono. Za 
członków rady sołeckiej uznaje się 
zgłoszonych kandydatów, tj.: 

1) BEDNARZ KRZYSZTOF
2) BOCHENEK JUSTYNA
3) OSIKA KATARZYNA
4) PODRAZA KATARZYNA
5) SŁOMSKA HALINA
6) SŁOMSKI ARTUR
7) SZARY JÓZEF
8) ZBYLUT WALDEMAR
9) ZIĘCINA KATARZYNA

Sołectwo Karwodrza:
Najwięcej ważnie oddanych głosów 

otrzymał i został wybrany sołtysem: 
GAWRYAŁ KAZIMIERZ – 186.

Najwięcej ważnie oddanych 
głosów otrzymali i zostali wybrani 
na członków rady sołeckiej:

1) GAWRYAŁ ALEKSANDER – 187
2) GAWRYAŁ JAN – 174
3) JOP KAZIMIERZ – 172
4) SKRZEK MARCIN – 157
5) KRZEMIEŃ ALBERT – 151
6) MIKOS MICHAŁ – 137
7) WÓJCIK CZESŁAW – 119 

Sołectwo Lubaszowa:
Najwięcej ważnie oddanych głosów 

otrzymała i została wybrana sołtysem: 
WIŚNIOWSKA MARIA – 102.

Najwięcej ważnie oddanych 
głosów otrzymali i zostali wybrani 
na członków rady sołeckiej:

1) SKROBOT PIOTR – 112
2) SZCZERBA DANIEL – 110
3) NALEPKA ROMAN – 108
4) BARAN KRZYSZTOF – 104
5) POLAK GRAŻYNA – 103
6) MORĄG PAWEŁ – 100
7) LISAK ANDRZEJ – 70

Sołectwo Piotrkowice:
Kandydat na sołtysa SOLAK 

KAZIMIERZ otrzymał ważnie odda-
nych głosów: za 52 oraz przeciw 13 
i został wybrany sołtysem.

Na podstawie § 15 ust. 4 Zasad 
i Trybu Wyboru Sołtysów i Członków 
Rad Sołeckich, stanowiących załącznik 
Nr 1 do Uchwały Nr III/26/2010 
Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 
29 grudnia 2010 r. wyborów członków 
rady sołeckiej sołectwa Piotrkowice 
nie przeprowadzono. Za członków 
rady sołeckiej uznaje się zgłoszonych 
kandydatów, tj.: 

1) CICH RENATA
2) CISZEK SYLWIA
3) KAJMOWICZ BERNADETA
4) KULIG PRZEMYSŁAW PIOTR
5) SIWEK DAWID

Sołectwo Siedliska:
Kandydat na sołtysa URBANEK 

JERZY otrzymał ważnie oddanych 
głosów: za 250 oraz przeciw 66 i został 
wybrany sołtysem.

Najwięcej ważnie oddanych 
głosów otrzymali i zostali wybrani 
na członków rady sołeckiej:

1) JUREK WOJCIECH – 155
2) ŁĄTKA HENRYK – 132
3) WOJTANOWSKA 
MAŁGORZATA Aneta – 131
4) SŁOWIK ARKADIUSZ – 126
5) CZOPEK ZBIGNIEW – 125
6) BAJOREK GRZEGORZ – 122
7) BIEŃ ZYGMUNT – 114
8) ŁĄTKA MARIUSZ – 114
9) MICHALIK JAKUB – 108 

Sołectwo Trzemesna:
Kandydat na sołtysa ŁĄCKI 

JERZY otrzymał ważnie oddanych 
głosów: za 98 oraz przeciw 2 i został 
wybrany sołtysem.

Na podstawie § 15 ust. 4 Zasad 
i Trybu Wyboru Sołtysów i Członków 
Rad Sołeckich, stanowiących załącznik 
Nr 1 do Uchwały Nr III/26/2010 
Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 
29 grudnia 2010 r. wyborów członków 
rady sołeckiej sołectwa Trzemesna 
nie przeprowadzono. Za członków 
rady sołeckiej uznaje się zgłoszonych 
kandydatów, tj.: 

1) BUDZIK TADEUSZ
2) JACHYM KONRAD
3) KAWA MAREK
4) KRUCZEK ADAM
5) SREBRO STANISŁAW 

Sołectwo Zabłędza:
Najwięcej ważnie oddanych 

głosów otrzymała i została wybrana 
sołtysem: MICHAŁEK EWA – 172.

Najwięcej ważnie oddanych 
głosów otrzymali i zostali wybrani 
na członków rady sołeckiej:

1) CHWISTEK ROBERT – 156
2) KĘPA ADOLF – 137
3) ŁUKASIK RENATA – 127
4) MARCINEK ŁUKASZ – 126
5) PATYK KRZYSZTOF – 125
6) TYRKA MAŁGORZATA – 118
7) IWAN LILIANNA – 100

Sołectwo Meszna Opacka:
Najwięcej ważnie oddanych 

głosów otrzymała i   została 
wybrana sołtysem: FURA KAZI-
MIERA – 92.

Najwięcej ważnie oddanych 
głosów do rady sołeckiej otrzymali: 

1) GUT ZYGMUNT – 102
2) SARAD PIOTR – 93
3) ORŁÓW WŁADYSŁAW – 66
4) BOGDANOWICZ TADEUSZ – 58
5) KRAS MARIAN – 58
6) PUDŁO EDYTA – 58
7) REMPAŁA BEATA – 58 

Spośród kandydatów o  równej 
liczbie głosów (58) Miejska Komisja 
Wyborcza przeprowadziła losowanie. 
W związku z powyższym członkami 
rady sołeckiej zostali:

1) GUT ZYGMUNT
2) SARAD PIOTR
3) ORŁÓW WŁADYSŁAW
4) PUDŁO EDYTA
5) REMPAŁA BEATA 

Sołectwo Łowczów:
Kandydat na sołtysa KRUPA 

STANISŁAW otrzymał ważnie odda-
nych głosów: za 60 oraz przeciw 22 
i został wybrany sołtysem.

Najwięcej ważnie oddanych 
głosów do rady sołeckiej otrzymali:

1) BACHULA ZBIGNIEW – 55
2) KRUPA MAŁGORZATA – 55
3) KRUPA PAWEŁ – 53
4) CETERA AGNIESZKA – 49
5) STEFAN MARCIN – 47
6) WĄSIKOWSKI ARTUR – 47
Spośród kandydatów o  równej 

liczbie głosów (47) Miejska Komisja 
Wyborcza przeprowadziła losowanie. 
W związku z powyższym członkami 
rady sołeckiej zostali:

1) BACHULA ZBIGNIEW
2) KRUPA MAŁGORZATA
3) KRUPA PAWEŁ
4) CETERA AGNIESZKA
5) WĄSIKOWSKI ARTUR 

Sołectwo Kozłówek:
Najwięcej ważnie oddanych głosów 

otrzymał i został wybrany sołtysem: 
WITEK KAZIMIERZ – 33. 

Na podstawie § 15 ust. 4 Zasad 
i Trybu Wyboru Sołtysów i Członków 
Rad Sołeckich, stanowiących załącznik 
Nr 1 do Uchwały Nr III/26/2010 
Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 
29 grudnia 2010 r. wyborów członków 
rady sołeckiej sołectwa Kozłówek 
nie przeprowadzono. Za członków 
rady sołeckiej uznaje się zgłoszonych 
kandydatów, tj.: 

1) HUDYKA TOMASZ
2) PYJOR HALINA
3) ŚWIĘS MAŁGORZATA
4) WITEK JAN
5) WITEK KAZIMIERZ

Osiedle Garbek:
Na podstawie § 14 ust. 2 Zasad 

i Trybu Wyboru Członków Rad Osie-
dlowych, stanowiących załącznik  
Nr 2 do Uchwały Nr III/26/2010 
Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 
29 grudnia 2010 r. wyborów członków 
rady osiedlowej osiedla Tuchów-
-Garbek nie przeprowadzono. Za 
członków rady osiedlowej uznaje się 
zgłoszonych kandydatów, tj.: 

1) BURCHAT MARTA
2) DAMIAN AGNIESZKA
3) HABRYŁO KRZYSZTOF
4) HADAS ROBERT
5) IGIELSKI TOMASZ
6) JANICZEK DOMINIK
7) JANICZEK MATEUSZ
8) JANICZEK WOJCIECH
9) KAJMOWICZ ALEKSANDER
10) KIEROŃSKA ANNA
11) ORŁÓW FLORIAN
12) SAJDAK ROBERT
13) SMOŁA WOJCIECH
14) SOLARZ WACŁAW
15) TABIŚ ŁUKASZ

Osiedle 
Tuchów-lewobrzeżny:

Najwięcej ważnie oddanych 
głosów otrzymali i zostali wybrani 
na członków rady osiedlowej:

1) ODRONIEC JERZY – 142
2) STEINDEL ZBIGNIEW – 142
3) JANTOŃ PAWEŁ – 135
4) JAGODA ANDRZEJ – 131

5) JAWORSKA – LIPKA 
JUSTYNA – 130
6) JANTOŃ ANNA – 125
7) WÓJCIK MAŁGORZATA – 125
8) WĄS GRZEGORZ – 116
9) KAMYKOWSKA 
MAGDALENA – 114
10) KĄDZIOŁKA ROBERT – 111
11) SREBRO PAWEŁ – 110
12) STYRKOWIEC WITOLD – 110
13) SAJDAK RYSZARD – 100
14) SOBYRA EWA – 96
15) WRÓBEL PIOTR – 94

Osiedle 
Tuchów-prawobrzeżny: 

Najwięcej ważnie oddanych 
głosów otrzymali i zostali wybrani 
na członków rady osiedlowej:

1) ŁUKASIK JANUSZ – 94
2) NIEMIEC GRZEGORZ – 58
3) KAWA ROMAN – 50
4) USTIANOWSKI PAWEŁ – 39
5) STAŃCZYK RAFAŁ – 32
6) TWARDZIAK STANISŁAW – 30
7) ŁĄTKA TOMASZ – 29
8) KLOCH TOMASZ – 28
9) KNAPIK PAWEŁ – 28
10) MIKOS TERESA – 27
11) GÓRKA URSZULA – 25
12) JANUŚ MAREK – 25
13) PIETRUCHA AGNIESZKA – 25
14) TUREK BOŻENA – 24
15) MIKOS JUSTYNA – 23

Osiedle Kielanowice: 
Najwięcej ważnie oddanych 

głosów otrzymali i zostali wybrani 
na członków rady osiedlowej:

1) CZOP GRAŻYNA – 93
2) BIEŃ JAKUB – 91
3) ZIÓŁKO ELŻBIETA – 76
4) WOJTANOWSKA KRYSTYNA – 74
5) SIWEK-CUP DOROTA – 71
6) KOŁACZEK MARIA – 68
7) CZOP MAŁGORZATA – 66
8) IWANIEC DANUTA – 66
9) TOTOŚ ANNA – 66
10) CZOP PRZEMYSŁAW – 64
11) SOWIŹRAŁ STANISŁAW – 55
12) FILEK LUCYNA – 53
13) CHRZANOWSKI 
GRZEGORZ – 43
14) KOPEK ŁUCJA – 29
15) MISZTAL DARIUSZ – 28

Gratulujemy wszystkim wygranej 
i życzymy wytrwałości i siły w spra-
wowaniu tych ważnych i odpowie-
dzialnych funkcji. Zaufanie, jakim 
obdarzyli Was mieszkańcy zobowią-
zuje, ale daje również satysfakcję oraz 
bodziec do wytężonej pracy na rzecz 
rozwoju lokalnego i  podnoszenia 
jakości życia społeczności sołeckiej.

Wszystkim sołtysom, przewodni-
czącym zarządów osiedli, członkom 
rad sołeckich i osiedlowych, którzy 
pracowali w poprzedniej kadencji 
(2015-2019), serdecznie dzięku-
jemy za poświęcenie i serce włożone 
w  pracę na rzecz swoich małych 
ojczyzn. Tym, którym nie udało 
się w walce o uzyskanie mandatu, 
życzymy wygranej w  kolejnych 
wyborach. Mamy nadzieję, że Wasz 
potencjał i  doświadczenie będzie 
nadal wykorzystywane dla potrzeb 
całego sołectwa i osiedla. 



12 marca 2019 r. 
weszło w życie 
rozporządzenie 

Ministra Przedsiębiorczości  
i Technologii, które zmienia 
przepisy z 2017 roku 
w sprawie wymagań dla 
kotłów na paliwo stałe. 
Główna zmiana to eliminacja 
luk prawnych, które umoż-
liwiały nieuczciwym produ-
centom kotłów omijanie 
poprzednich regulacji.

eliminacja luk prawnych:
Od 1 października 2017 roku obowią-

zuje w całej Polsce zakaz sprzedaży kotłów, 
które nie spełniają norm emisji klasy 5 
według normy PN EN 303-5:2012. Kotły, 
które zostały wyprodukowane przed tą 
datą, mogły być jeszcze sprzedawane do 
30 czerwca 2018 roku.

Rozporządzenie z  2017 roku nie 
obejmowało kotłów przeznaczonych do 
przygotowania ciepłej wody użytkowej 
oraz do spalania biomasy niedrzewnej 
(np. słomy, ziarna, pestek, łupin orze-
chów). W praktyce część producentów 
kotłów wykorzystywała te wyłączenia, 
aby ominąć przepisy. Oznaczali swoje 
pozaklasowe kotły węglowe jako przezna-
czone do przygotowania ciepłej wody lub 
do spalania pestek lub łupin orzechów.

Od dzisiaj takie praktyki są niezgodne 
z prawem. Sprzedaż tych kotłów podlega 
takim samym regulacjom i normom 
emisji jak kotły na węgiel i drzewo do 
ogrzewania.

Drugą istotną zmianą jest rozsze-
rzenie w  rozporządzeniu definicji 
wprowadzania do obrotu. Poprzednio 
obejmowała ona jedynie udostępnienie 
wyrobu na rynku po raz pierwszy. Od 
teraz regulacje dotyczą również odsprze-
daży, najmu czy sprzedaży przez internet.

Przypadki naruszenia przepisów 
można zgłaszać na adres: czystepowie-
trze@mpit.gov.pl

Doprecyzowanie wymagań dla 
kotłów:

Zmiana rozporządzenia doprecyzo-
wała sposób potwierdzenia spełnienia 

przez kocioł wymagań w zakresie emisji 
i sprawności. Musi dokonać tego akre-
dytowane laboratorium w ramach badań 
zgodnie z europejską normą.

Rozporządzenie wprowadziło 
również dodatkowe uszczegółowienia:

– W  kotłach z  automatycznym 
sposobem zasilania paliwem zakazuje 
się stosowania elementów konstrukcyj-
nych pozwalających na ręczne zasilanie. 
A więc nie tylko rusztu awaryjnego, ale 
również tzw. rusztu wodnego i innych 
tego typu konstrukcji.

– Doprecyzowano, że w przypadku 
kotłów przeznaczonych do spalania kilku 
rodzaju paliw, wymagania w zakresie 
emisji i sprawności muszą być spełnione 
dla każdego z nich.

– Kotły z  ręcznym załadunkiem 
paliwa powinny być eksploatowane ze 
zbiornikiem akumulacyjnym. Jego mini-
malną pojemność określa norma PN-EN 
303-5:2012.

– Wyposażenie kotłów w systemy 
oczyszczania spalin (np. elektrofiltry) 
powinno stanowić integralną całość 
konstrukcji kotła. Powinny to potwier-
dzić badania dopuszczające kocioł do 
obrotu i użytkowania.

– Instrukcja obsługi oraz tabliczka 
znamionowa kotła powinny zawierać 
informacje o  rodzaju i  parametrach 
jakościowych paliwa zalecanego przez 
producenta.

Rozporządzenie a uchwała 
antysmogowa  
dla Małopolski:

W przypadku województwa małopol-
skiego od 1 lipca 2017 roku obowiązuje 
uchwała antysmogowa. Zabrania ona 
eksploatacji nowych kotłów na paliwa 
stałe, które nie spełniają wymagań 
Ekoprojektu. Natomiast w Krakowie od 
1 września 2019 roku zacznie obowią-
zywać całkowity zakaz spalania paliw 
stałych.

Przy zakupie nowego kotła na węgiel 
lub biomasę należy więc kierować się 
w pierwszej kolejności wymaganiami 
prawa lokalnego. Zakup i  eksplo-
atacja kotła klasy 5, który nie spełnia 

wymagań Ekoprojektu, są niezgodne 
z  wymaganiami uchwały antysmo-
gowej dla Małopolski. Są więc zagro-
żone mandatem karnym lub grzywną. 
W  Małopolsce nie można również 
stosować nowych kotłów bez automa-
tycznego podajnika paliwa (wyjątek 
stanowią jedynie kotły zgazowujące).

Ważne daty:
1.07.2017 r. – Zaczynają obowią-

zywać przepisy uchwały antysmogowej. 
Oznacza to, że na terenie CAŁEJ MAŁO-
POLSKI od 1 lipca 2017 r. nie można 
montować w nowych budynkach, przy 
wymianie starego pieca/kotła na paliwo 
stałe (na węgiel/ekogroszek/pellet/
drewno itp.) kotłów nie spełniających 
wymogu Ekoprojektu.

1.07.2018 r. – Zakaz sprzedaży na 
obszarze całego kraju kotłów nie speł-
niających wymogów minimum 5 klasy 
(Rozporządzenie Ministra Rozwoju).

12 marca 2019 r. – Nowelizacja 
Rozporządzenia, zaostrzająca dotych-
czasowe przepisy m.in o zakaz obrotu 
w sprzedaży internetowej kotłami nie 
spełniającymi wymogów minimum 
5 klasy (dotyczy również odsprzedaży 
urządzenia).

1 stycznia 2020 r. – Całkowity zakaz 
sprzedaży na terenie krajów członkow-
skich Unii Europejskiej kotłów o stan-
dardzie niższym niż Ekoprojekt.

1 stycznia 2022 r. – całkowity zakaz 
sprzedaży na terenie krajów członkow-
skich Unii Europejskiej kominków 
i miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń 
nie spełniających wymagań Ekoprojekt.

Jeżeli posiadasz kocioł pozaklasowy 
(nie spełniający minimum 3  klasy), 
musisz go wymienić do końca 2023 r.

Jeżeli posiadasz kocioł 3 lub 4 klasy, 
musisz go wymienić do końca 2026 r.

W przypadku pieców i kominków od 
1 stycznia 2023 r. dopuszczone będzie 
użytkowanie tylko tych urządzeń, które 
spełniają wymagania Ekoprojektu lub 
ich sprawność cieplna to minimum 80%.
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urząd Miejski w Tuchowie     – ważne informacje dla mieszkańców

Gmina Tuchów z profesjonalnym 
wilgotnościomierzem do drewna

Urząd Miejski 
w Tuchowie zakupił 
profesjonalny elektro-

niczny wilgotnościomierz do 
drewna. Przyrząd posiada 
świadectwo wzorcowania 
wystawione przez Okręgowy 
urząd Miar w Krakowie.

Zgodnie z uchwałą antysmogową 
dla województwa małopolskiego 
zakazane jest spalanie drewna, którego 
wilgotność przekracza 20%. Wilgot-
nościomierz ułatwi pracę zespołom 
egzekwującym przestrzeganie zapisów 
uchwały.

Od 12 marca zakaz sprzedaży „kopciuchów”

Wypalanie wyschnię-
tych traw oraz 
nieużytków rolnych 

to proceder niebezpieczny 
i zagrożony wysokimi 
karami. To także nikomu 
niepotrzebne działanie. 
Pożary niszczą środowisko, 
mogą mieć groźne konse-
kwencje dla każdego z nas, 
a na dodatek nie przynoszą 
nikomu niczego dobrego.

WYPALANIe TRAW  
TO TYLKO STRATY!

Suche trawy płoną błyskawicznie. 
Każdy taki pożar może okazać się 
bardzo trudny do opanowania. W oka 
mgnieniu ogień potrafi przenosić się 
na sąsiednie obszary, lasy oraz zabu-
dowania. Niejednokrotnie oznacza 
to dla kogoś utratę dorobku całego 
życia. W płomieniach giną też ludzie!

Wypalanie suchych traw w przy-
drożnych rowach zagraża bezpieczeń-
stwu kierowców oraz pasażerów aut. 
Zadymienie bywa przyczyną groźnych 
kolizji i wypadków. Możliwe są też 
zatrucia.

Na łąkach ogień niszczy miejsca 
lęgowe ptaków. W  płomieniach 
giną: żaby, jaszczurki, jeże, zające, 
lisy, borsuki, kuny, nornice, krety, 
ryjówki i  inne drobne gryzonie. 
By uporać się ze skutkami pożaru, 
spalony las potrzebuje kilkudzie-
sięciu lat. W przypadku torfowiska 
trwa to kilka tysięcy lat! Torf gasi się 
wyjątkowo trudno, a walka z ogniem 
trwa czasami nawet kilka miesięcy.

Wbrew powtarzanym opiniom, 
wypalanie traw nie użyźnia gleby, 
lecz wręcz ją wyjaławia. Ogień 
zatrzymuje proces gnicia resztek 
roślinnych i  tworzenia warstwy 
urodzajnej. Płomienie zabijają 

dżdżownice oraz mrówki, które mają 
zasadniczy wkład w proces rozkładu 
masy organicznej, przewietrzania 
gleby oraz wzbogacania jej w próch-
nicę. Giną także pszczoły i trzmiele, 
czego skutkiem jest mniej zapylonych 
kwiatów, a następnie niższe plony.

KARY DLA PODPALACZY!

Zgodnie z  art. 131 pkt 12 
Ustawy o ochronie przyrody z dnia 
16 kwietnia 2004 roku, kto wypala 
łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, 
pasy przydrożne, szlaki kolejowe, 
trzcinowiska lub szuwary, powinien 
liczyć się z mandatem w wysokości 
od 20 do 500 złotych. W oparciu o art. 
82 $ 3 Kodeksu wykroczeń (Kto na 
terenie lasu, na terenach śródleśnych, 
na obszarze łąk, torfowisk i wrzoso-
wisk, jak również w odległości do 
100 m od nich roznieca ogień poza 
miejscami wyznaczonymi do tego celu 
albo pali tytoń, z wyjątkiem miejsc 
na drogach utwardzonych i miejsc 
wyznaczonych do pobytu ludzi) 
oraz $ 4 (Kto wypala trawy, słomę 
lub pozostałości roślinne na polach 
w odległości mniejszej niż 100 m od 
zabudowań, lasów, zboża na pniu 
i miejsc ustawienia stert lub stogów 
bądź w sposób powodujący zakłó-
cenia w ruchu drogowym, a także bez 
zapewnienie stałego nadzoru miejsca 
wypalania) można ukarać mandatem 
w wysokości 50-500 złotych. 

Ustawa o  ochronie przyrody 
przewiduje jednak dla sprawców 
podpaleń również grzywny do 
pięciu tysięcy złotych. Jeśli pożar 
będzie stanowił zagrożenie dla życia, 
zdrowia lub mienia, trzeba liczyć się 
z karą od roku do 10 lat więzienia. 
Rolnikom, którzy nie przestrzegają 
zakazu wypalania traw, grozi utrata 
części dopłat bezpośrednich.

NIE WYPALAJ TRAW! System informacji przestrzennej: 
nowe funkcjonalności 

W funkcjonowaniu 
nowoczesnego 
społeczeństwa coraz 

większą rolę odgrywa infor-
macja. W dobie szybkiego 
rozwoju i tworzenia nowych 
standardów życia powstaje 
konieczność dostępu do 
informacji w sposób szybki 
i nieograniczony zarówno 
miejscem, jak i czasem. 
Należy zauważyć, iż wartość 
informacji zależy od jej wiary-
godności, a właściwie aktu-
alności, szybkości dostępu, 
a także od sposobu udostęp-
nienia czy prezentacji.

iny Tuchów
Od kilku lat stale rośnie popu-

larność systemów informacji prze-
strzennej – taki system posiada 
również Gmina Tuchów. W ostat-
nich tygodniach dokonano przeglądu 
funkcjonalności systemu i zlecono 
prace umożliwiające jeszcze lepszy 
dostęp do informacji przestrzennych.

Dużym mankamentem dotychczas 
działającego systemu był nieczytelny 
miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego dla Tuchowa (MPZP). 
Wygenerowano dobrej jakości MPZP 
i został on już opublikowany w SIP 
(zakładka: Zagospodarowanie prze-
strzenne). Prowadzone są prace 
nad ewidencją dróg gminnych oraz 
warstwą z inwentaryzacją istnieją-
cych mediów (wod-kan, energia, gaz 
i telekomunikacja). Funkcjonalności 
te pozwolą mieszkańcom na szybką 
ocenę dostępności poszczególnych 
mediów na własnych nierucho-
mościach. Potencjalnie wpłynie to 
również na wzrost atrakcyjności inwe-
stycyjnej działek, gdyż informacja 
o tzw. uzbrojeniu będzie publicznie 
dostępna.

Prowadzimy również prace nad 
usprawnieniem procesu wydawania 
wypisu, wyrysu i  zaświadczenia 
z miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego. Pozwoli to 
na skrócenie czasu oczekiwania na 
stosowne dokumenty. 

Jako ciekawostkę opublikowaliśmy 
również dwie mapy gminy Tuchów 
z  XVIII i  XIX wieku pochodzące 
z Austriackiego Archiwum Państwo-
wego. Na mapach tych można zoba-
czyć, jak rozwinięte były obszary 
dzisiejszej gminy Tuchów, którędy 
przebiegały drogi i rzeki (zakładka: 
Mapy historyczne).

Prawa autorskie (c) [Österreichi-
sches Staatsarchiv] – wszelkie prawa 
zastrzeżone (podpis, z.B B „IXa 242”) 
Prawa autorskie (c) [Österreichi-
sches Staatsarchiv] – wszystkie 
prawa zastrzeżone (opracowanie, 
z.B. „Josephinische Landesauf-
nahme“ / „Pierwsze wojskowe 
opracowanie“)
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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.

Rusza program wczesnej interwencji "Dobry początek"
Matki blisko  

30 tys. dzieci, które 
corocznie rodzą się 

w Małopolsce są pozba-
wione bezpłatnego dostępu 
do badań prenatalnych, 
pozwalających diagnozować 
i leczyć wady wrodzone 
dzieci. We wschodniej 
Małopolsce ma to zmienić 
program „Dobry początek 
– diagnostyka prenatalna 
i opieka nad dziećmi do  
7 roku życia”, którego reali-
zację rozpoczyna Centrum 
Zdrowia Tuchów. 

Z  bezpłatnego, nieinwazyjnego 
badania prenatalnego będzie mogło 
skorzystać cztery tysiące mieszkanek 
powiatów: tarnowskiego, dąbrow-
skiego, brzeskiego, gorlickiego 
i samego Tarnowa. Chodzi o przyszłe 
mamy, które nie ukończyły 35 roku 
życia, nie spełniają zatem kryteriów 

kwalifikacji do programu badań prena-
talnych, finansowanego przez NFZ. 
Warunek jest taki, aby wiek ciążowy 
nie przekraczał 14. tygodnia ciąży.  

Wg rekomendacji Polskiego Towarzy-
stwa Ginekologicznego istnieją wiary-
godne dowody na to, że wiek ciężarnej 
powyżej 35 roku życia, będący dotych-

czas podstawowym wskazaniem do 
wykonania badań prenatalnych, 
nie ma największego znaczenia dla 
wystąpienia wad płodu. Stąd wszystkie 
kobiety ciężarne, bez względu na wiek, 
powinny mieć możliwość wykonania 
przesiewowego badania w kierunku 
najczęściej spotykanych problemów 
zdrowotnych. Badanie prenatalne 
obejmą dwie wizyty konsultacyjne 
przy kwalifikacji i  podsumowaniu 
wyników, dwa badania USG, badania 
biochemiczne w I i II trymestrze ciąży 
oraz komputerową ocenę ryzyka 
wystąpienia aberracji chromosomo-
wych. W przypadkach stwierdzenia 
nieprawidłowości mamy będą miały 
zapewnione fachowe porady, co do 
dalszego leczenia w wyspecjalizowa-
nych placówkach. Program przewiduje 
zwrot kosztów dojazdu na badanie. 
Aby się zarejestrować, należy zate-
lefonować pod numer 533 304 842  
lub przesłać zgłoszenie na adres  
dobrypoczatek@czt.com.pl.

W ramach realizacji projektu zapla-
nowano też zapewnienie dzieciom 
dostępu do wczesnej, wielospecjali-
stycznej pomocy poprzez działania 
z zakresu wczesnej interwencji. Chodzi 
o małych pacjentów w wieku do siedmiu 
lat, z niepełnosprawnością, zagrożonych 
niepełnosprawnością oraz zagrożonych 
opóźnionym rozwojem. Pomoc dla 
najmłodszych do ukończenia trzeciego 
roku życia będzie świadczona w miejscu 
zamieszkania, dla starszych w formie 
wyjazdowo-stacjonarnej. W wyniku 
realizacji kompleksowego programu 
terapeutycznego nastąpi u nich poprawa 
funkcjonowania, a u dzieci z niepełno-
sprawnością sprzężoną oraz głębokim 
upośledzeniem zahamowanie lub 
spowolnienie procesów chorobowych.

Projekt będzie realizowany do 
31 października 2021 roku. Jest on 
współfinansowany z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Małopolskiego 2014-2020 
w kwocie 4 526 968 zł. 
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Dziecko 
ciągle „siedzi 
w telefonie”? 
To może być 
FOMO

Dziecko czy nastolatek 
z głową pochyloną 
nad smartfonem to 

codzienny widok, do którego 
już w zasadzie wszyscy się 
przyzwyczaili. 

Dorośli, często robiący zresztą to 
samo, od czasu do czasu, tu i ówdzie, 
wyrażają swoją troskę o  dzieci 
i młodzież (skądinąd nazywanych 
pokoleniem cyfrowym), ich rozwój 
i możliwości nabywania szeroko rozu-
mianych umiejętności poznawczych 
i społeczno-emocjonalnych. Troska ta 
jest zresztą uzasadniona, choć należy 
uświadomić sobie, że media cyfrowe 
stały się nieodłącznym elementem 
naszej rzeczywistości i z pewnością 
nie można oczekiwać, że dziecko 
w  ogóle nie będzie z  nich korzy-
stało. Nie należy również upatrywać 
w korzystaniu z mediów samych nega-
tywnych skutków. Skoro media elek-
troniczne i Internet to nieodłączne 
elementy codzienności, najlepszym 
rozwiązaniem jest, aby dzieci od 
początku, od kiedy tylko zaczynają 
mieć z  nimi kontakt, uczyły się 
właściwego ich wykorzystania. Tak 
jak uczy się korzystania z każdego 
innego narzędzia. Naukę tę najlepiej 
rozpocząć jak najwcześniej – o wiele 
łatwiej jest uczyć prawidłowych 
nawyków, niż zmieniać te niewła-
ściwe, które w obszarze korzystania 
z mediów elektronicznych nierzadko 
mogą prowadzić nawet do poważnych 
zaburzeń w funkcjonowaniu.

Jednym z  przejawów niepra-
widłowego korzystania z  nowych 
technologii jest tzw. FOMO. Jest 
to skrót utworzony od pierwszych 
liter anglojęzycznej nazwy „fear of 
missing out”, co oznacza lęk przed 
pominięciem, lęk przed odłączeniem. 
Zgodnie z definicją to wszechogar-
niający lęk, odczuwany przez daną 
osobę, wywołany myślą, że inne 
osoby w tym momencie doświadczają 
czegoś ciekawego, satysfakcjonują-
cego, uczestniczą w jakimś bardzo 
atrakcyjnym wydarzeniu, w którym ta 
osoba nie uczestniczy oraz poczucie, 
że ominie ją to bezpowrotnie. Dotyczy 
to zwłaszcza aktywności w Internecie 
(choć nie tylko), używania smartfona, 
tabletu, komputera z dostępem do 
Internetu. Syndrom ten pojawia 

się przede wszystkim u  użytkow-
ników mediów społecznościowych. 
Doświadczające FOMO dziecko 
lub nastolatek w  chwili, kiedy nie 
ma dostępu do Internetu (podczas 
lekcji w  szkole, odrabiania zadań, 
czy innych aktywności „offline”), 
może obawiać się i rozmyślać o tym, 
że być może teraz w sieci toczy się 
jakaś ważna rozmowa, ktoś wysłał do 
niego wiadomość, dodał komentarz, 
lajka, serduszko pod opublikowanym 
postem, a ono nie może sprawdzić 
i odpisać. Źródłem lęku bywa przede 
wszystkim możliwość „wypadnięcia 
z obiegu”, utraty popularności, prze-
widywanie, że jeśli nie zareaguje się od 
razu na wiadomość od drugiej osoby, 
ona może się obrazić. Rozładowanie 
napięcia następuje po sprawdzeniu, 
że nie przeoczyło się nic ważnego, 
efekt utrzymuje się jednak krótko, 
stąd potrzeba ciągłego kontrolo-
wania powiadomień. Dzieci i nasto-
latki ciągle „siedzące w  telefonie” 
bywają przewlekle zmęczone, częściej 
odczuwają przytłoczenie nadmiarem 
informacji i wydarzeń, odbija się to 
w ich wypowiedziach, zachowaniu. 
Młody człowiek doświadczający 
FOMO odczuwa potrzebę dzielenia 
się w  Internecie nawet drobnymi 
szczegółami ze swojego życia, dąży do 
zdobywania jak największego uznania 
i uwagi, co poznaje po liczbie polubień 
(„lajków”), udostępnień, czy komen-
tarzy pod publikowanymi przez siebie 
treściami. Ma większą tendencję, by 
porównywać się z innymi, nie tylko 

w  Internecie; od wyników tych 
porównań uzależnia poczucie własnej 
wartości. Efektem tego jest obniżenie 
samooceny, ponieważ dzieci nabie-
rają przekonania, że życie innych 
jest ciekawsze, naznaczone sukce-
sami, a oni sami są bardziej atrak-
cyjni i godni uwagi. FOMO wiąże 
się z potrzebą ciągłego bycia online, 
dlatego dzieci i młodzież doświadcza-
jący lęku przed odłączeniem odczu-
wają silniejszy dyskomfort psychiczny, 
gdy nie mogą używać smartfona lub 
innego urządzenia z dostępem do 
Internetu. Często sięgają po telefon 
tuż po przebudzeniu lub przed 
zaśnięciem, co może powodować 
zaburzenia snu, korzystają z niego 
podczas posiłków i innych czynności, 
podczas których nie powinno się tego 
robić. FOMO sprzyja uzależnieniu 
od smartfona (Internetu) i  często 
z  nim współwystępuje. Powoduje 
długotrwałe odczuwanie stresu, 
niepokoju, lęku, co zawsze ma wpływ 
na psychofizyczne funkcjonowanie 
dziecka czy nastolatka. Może prowa-
dzić do zaburzeń nastroju, stanów 
depresyjnych, coraz większej drażli-
wości, nasilonego odczuwania złości, 
napięcia, przeciążenia (typowe objawy 
przewlekłego stresu), zaniżonej samo-
oceny. Utrudnia koncentrację uwagi, 
osłabia pamięć i motywację do nauki 
oraz utrudnia bycie w rzeczywistości, 
„tu i  teraz”, co prowadzi do obni-
żania się wyników w nauce i nara-
stania zaległości szkolnych. U osoby 
doświadczającej FOMO mogą poja-

wiać się gwałtowne emocjonalne 
wybuchy, może ona zaniedbywać 
obowiązki (w  tym szkolne) oraz 
relacje z bliskimi i przyjaciółmi „na 
żywo”, może być bardziej narażona na 
wypadek drogowy (sprawdza telefon 
przechodząc przez ulicę, prowadząc 
samochód).

Przeprowadzone w naszym kraju 
badania wskazują, że na FOMO 
cierpi kilka milionów polskich użyt-
kowników Internetu, w najmłodszej 
grupie badanych (15-24 rok życia) 
wysoki poziom lęku przed odłą-
czeniem wykazuje aż 21% bada-
nych. I  chociaż poziom tego lęku 
zmniejsza się w starszych grupach 
wiekowych, nie oznacza to, że dzieci 
z  tego „wyrosną”. Raczej należy 
przyjąć że starsi, wychowywani 
bez tak powszechnego dostępu do 
nowych technologii, zdążyli wykształ-
tować mechanizmy funkcjonowania 
w rzeczywistości niezależnej od Inter-
netu i nie są na nią aż tak podatni. 

Z pewnością nauczenie dziecka 
właściwego korzystania z urządzeń 
elektronicznych i Internetu jest nie 
lada wyzwaniem, jednak ugrunto-
wana wiedza psychologiczna pozwala 
sądzić, że ten wysiłek jest wręcz 
niezbędny, aby umożliwić młodemu 
człowiekowi właściwy rozwój. Warto 
„zaszczepić” dziecko przeciw FOMO.

Jesteś rodzicem i  chcesz zapo-
biegać FOMO u dziecka (i przy okazji 
u siebie)?

Dbaj o  swoją więź z dzieckiem 
i więzi rodzinne na co dzień, regu-
larnie, nie tylko „od święta”. Dbaj 
o poczucie bezpieczeństwa, bliskości 
i przynależności w waszej rodzinie. 
Nawet zbuntowane nastolatki, dążące 
do niezależności też potrzebują uwagi, 
miłości i akceptacji rodziców.

Nie traktuj urządzeń elektronicz-
nych jako wygodnego sposobu zajęcia 
uwagi dziecka. Zamiast tego działaj 
z dzieckiem w świecie rzeczywistym, 
wspieraj je w odnajdywaniu i rozwi-
janiu jego zainteresowań i talentów.

Wspieraj rozwój stabilnej samo-
oceny u dziecka, czyli takiej, która 
będzie opierać się na wewnętrznym 
poczuciu własnej wartości, a nie na 
porównywaniu się z innymi. 

Koniecznie zadbaj, aby dziecko 
miało okazję do spotkań oraz zabawy 
z rówieśnikami i by budowało relacje 
koleżeńskie i przyjacielskie bardziej 

w  świecie rzeczywistym niż przez 
Internet. Kontakty poprzez sieć 
powinny tylko dopełniać relacje 
interpersonalne dziecka, a nie być 
ich główną płaszczyzną. 

Regularnie (nie tylko poprzez 
jedną rozmowę) pomagaj dziecku 
rozwijać umiejętność dokonywania 
wyborów i rezygnowania z czegoś; 
dotyczy to zarówno aktywności 
podejmowanych w świecie rzeczy-
wistym, jak i w sieci, np. wyboru treści 
publikowanych w mediach społecz-
nościowych.

Zainstaluj programy kontroli 
rodzicielskiej w  urządzeniach, 
z których korzysta dziecko; wyznaczaj 
granice również w świecie rzeczywi-
stym.

Nie pozwalaj dziecku zbyt wcześnie 
zakładać konta np. na Facebooku czy 
Instagramie oraz korzystać z komuni-
katorów typu Messenger, WhatsApp.

Ucz swoje dziecko mądrego 
korzystania ze smartfona czy kompu-
tera z dostępem do sieci; wspólnie 
(dawkując współdecydowanie 
w zależności od wieku dziecka, a co 
za tym idzie jego możliwości poznaw-
czych) ustalajcie zasady tego korzy-
stania (np. media społecznościowe 
tylko w określonym czasie). 

Ucz swoje dziecko zasad cyberbez-
pieczeństwa i dbania o prywatność 
w Internecie oraz rozwijaj jego umie-
jętności cyfrowe, aby umiało i chciało 
wykorzystywać media elektroniczne 
nie tylko do zabawy, ale do posze-
rzania wiedzy, pracy, czy aktywności 
twórczej. 

Wspólnie z dzieckiem poszukujcie 
sposobów na to, jak we właściwy, 
krytyczny sposób zdobywać i wyko-
rzystywać wiedzę z Internetu.

Z młodszym dzieckiem – wspólnie 
korzystaj z Internetu, aplikacji, gier, 
oglądaj z nim różne materiały. Ze 
starszym dzieckiem – często wykazuj 
zainteresowanie tym, co robi w Inter-
necie (pytaj jednak z życzliwą troską, 
nie naciskaj, nie rób „przesłuchań”, nie 
oskarżaj dziecka).

Koniecznie zadbaj, aby dziecko nie 
miało przy sobie smartfona, tabletu 
czy komputera na noc, w  pokoju, 
w  którym śpi. Alarm z  telefonu 
zamień na tradycyjny budzik. 

 
Agnieszka Szymańska
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Z  P O R A D N I
c z y l i  o k i e m  p s y c h o l o g a 

Jest akredytacja POZ dla CZTWysoka jakość świad-
czeń podstawowej 
opieki zdrowotnej 

Centrum Zdrowia Tuchów 
potwierdzona została 
specjalnym certyfikatem 
ministra zdrowia. Doku-
ment zaświadcza także 
o bezpieczeństwie procedur 
obowiązujących w placówce 
i sprawności organizacyjnej, 
dotyczącej ich stosowania.  

Coraz więcej pacjentów przestaje 
tolerować złą jakość opieki niektórych 
placówek służby zdrowia. Jedną ze 
sprawdzonych metod zapewnienia 
właściwego poziomu świadczeń jest 
właśnie akredytacja. By ją uzyskać, 
trzeba spełnić jednolity dla wszyst-
kich placówek zakres wymogów, 
zwanych standardami akredytacyj-
nymi. Dotyczą one szeregu zagad-
nień, wśród których najważniejsze 
to: właściwa diagnostyka, ocena stanu 
pacjenta, skuteczność opieki nad nim, 
kontrola zakażeń, zabiegi i znieczu-

lenia, farmakoterapia, prawa pacjenta, 
ale też różne obszary zarządzania. Jak 
podkreślają przedstawiciele Centrum 
Monitorowania Jakości wizytujący 
placówki zainteresowanie uzyskaniem 
certyfikacji pełne korzyści z akre-
dytacji uzyskują te placówki, które 
świadomie zmieniają funkcjono-
wanie, dostosowując je do standardów 
jakości i bezpieczeństwa opieki, przy 
pełnym zrozumieniu najwyższego 
dobra pacjenta i szacunku dla wyko-
nywanej przez siebie pracy.

A pracy nie brakuje. W zakresie 
podstawowej opieki zdrowotnej 
lekarze Centrum Zdrowia Tuchów 
przyjęli w ubiegłym roku pacjentów 
w sumie 44 tysiące razy. Placówka 
prowadząc przychodnie w Biadoli-
nach Radłowskich, Bruśniku, Ciężko-
wicach, Jastrzębi, Jodłówce Tuchow-
skiej, Tuchowie, Wierzchosławicach 
i Wojniczu, otacza opieką lekarską 

blisko 18 tysięcy mieszkańców 
Pogórza i zachodniej części powiatu 
tarnowskiego. Sporym ułatwie-
niem dla pacjentów korzystających 
ze świadczeń lekarzy rodzinnych 
w Tuchowie są szerokie możliwości 
w zakresie diagnostyki w postaci cało-
dobowego laboratorium analitycz-
nego, Pracowni Tomografii Kompu-
terowej czy Pracowni Mammografii. 

Doceniając zaangażowanie Centrum 
Zdrowia Tuchów w zakresie opieki nad 
kobietami w ciąży i mamami, ze świad-
czeń położnych spółki korzysta ponad 7 
tysięcy pań. Ponad 13 tysięcy pacjentów 
zadeklarowało także wybór swojej pielę-
gniarki pierwszego kontaktu właśnie 
w Centrum Zdrowia Tuchów. Przy-
pomnijmy, że do pielęgniarki można 
się zgłaszać w zdrowiu i w chorobie. 
Może ona między innymi przeprowa-
dzić edukację z zakresu zdrowego stylu 
życia, czynników ryzyka chorób czy 

profilaktyki. Może też wykonać podsta-
wowe badania, jak pomiar ciśnienia 
tętniczego, określić wskaźnik masy ciała 

BMI, czy wykonać pomiar poziomu 
cukru. Pielęgniarka podaje zastrzyki, 
zakłada opatrunki, zdejmuje szwy, czy 
wykonuje zabiegi pielęgnacyjno-lecz-
nicze. Wykonuje też szereg zabiegów 
zleconych przez lekarza POZ lub lekarza 
specjalistę. 
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I Mistrzostwa Biegów 
Przeszkodowych za nami!

Pogórzańska Drużynowa 
Liga Szachowa  
Powiatu Tarnowskiego 2019

Sobota 9 marca 2019 r. 
upłynęła pod znakiem 
sportu i zdrowej rywa-

lizacji. Wszystko za sprawą 
I Mistrzostw Biegów Prze-
szkodowych o puchar 
komendanta Miejskiego 
Policji w Tarnowie, które 
odbyły się na obiekcie 
MOsiR w Tuchowie.

To pierwsze w Polsce tego typu 
zawody służb mundurowych, zorga-
nizowane przez tarnowską policję 
i  Niezależne Samorządne Związki 
Zawodowe działające przy KMP 
w Tarnowie, których ambasadorem 
i głównym sędzią został Jacek Brze-
ziński – tarnowianin, uczestnik 
mistrzostw świata i Europy w biegach 

przeszkodowych, w tym Runmaged-
donu.

Na starcie mistrzostw stanęło  
90 zawodników z całej Małopolski, 
reprezentujących policję, straż 
miejską, straż pożarną i  służbę 
więzienną. Większość z  nich to 
mężczyźni, ale nie zabrakło także 
silnych pań. W zawodach wystartował 
też szef tarnowskich policjantów. 
Każdy z zawodników musiał pokonać 
tor z przeszkodami rodem z Runma-
geddonu, tj. pionowa ścianka, bieg 
z obciążeniem, przewracanie opon, 
lina czy zasieki. O wygranej decy-
dował oczywiście czas.

Jednak nim rywalizacja rozgo-
rzała na dobre, uczestnicy biegu 
wzięli udział w  rozgrzewce, którą 
poprowadziła Małgorzata Wzorek – 

biegaczka i sportsmenka, ćwicząca 
przed startem z uczestnikami najważ-
niejszych biegów ekstremalnych 
w naszym kraju.

Mistrzostwa składały się w dwóch 
rund. Po etapie kwalifikacyjnym, 
do fazy finałowej przeszło dzie-
sięciu zawodników z  najlepszymi 
czasami. Cała dziesiątka dała z siebie 
wszystko, pokazując prawdziwego 
ducha walki. Najlepszym zawod-
nikiem I Mistrzostw Biegów Prze-
szkodowych w  Tuchowie, z  rewe-
lacyjnym czasem 1:01 min, okazał 
się Kamil reprezentujący Komendę 
Wojewódzką Policji w  Krakowie. 
Minimalnie gorszy czas i  drugie 
miejsce wywalczył Piotr Halastra – 
strażak Państwowej Straży Pożarnej 
w Tarnowie, miejsce trzecie – jego 

kolega z PSP w Tarnowie – Dawid 
Siwek. Cała trójka odebrała medale 
i puchary z rąk burmistrza Tuchowa 
Magdaleny Marszałek, Komendanta 
Miejskiego Policji w Tarnowie mł. 
insp. Mariusza Dymury, przedsta-
wiciela tuchowskiej Rady Miejskiej 
Jerzego Odrońca i dyrektora MOSiR 
w Tuchowie Marka Srebro.

Najlepiej z  naszych poszło 
Wiktorowi Zagórskiemu z  komi-
sariatu w Tuchowie (piąte miejsce) 
oraz Piotrowi Solarzowi z Komendy 
Miejskiej Policji w Tarnowie, który 
uplasował się pozycję niżej.

Organizatorzy nie zapomnieli 
o najmłodszych, dla których również 
przygotowano mini tor przeszkód. 
Dzieci startowały w trzech kategoriach 
wiekowych: przedszkolaki, uczniowie 
klas I-III i IV-VI. Wszyscy mali spor-
towcy nagrodzeni zostali medalami 
i pysznymi przekąskami, a policyjni 
profilaktycy zapewnili im miejsce, 
gdzie mogli się bawić i  poznawać 
zasady bezpiecznego spędzania 
wolnego czasu.

Wszystkim uczestnikom dzisiej-
szych mistrzostw serdecznie gratu-
lujemy, a organizatorom, sędziom, 
instytucjom wspierającym i  spon-
sorom gratulujemy świetnej, spor-
towej imprezy.

urząd Miejski w Tuchowie

30 marca br. 
w Burzynie roze-
grano czwartą 

kolejkę w ramach Pogó-
rzańskiej Drużynowej 
ligi szachowej Powiatu 
Tarnowskiego. udział wzięła 
rekordowa liczba zawod-
ników, bo aż 108 szachi-
stów zagrało w 27 czte-
roosobowych drużynach. 
Był to turniej szachowy 
o puchar dyrektora MOsiR 
w Tuchowie. Gościem 
honorowym turnieju był 
poseł na Sejm RP Michał 
Wojtkiewicz, który pozy-
tywnie zaskoczony tak dużą 
liczbą uczestników zadekla-
rował ufundowanie nagród 
w klasyfikacji generalnej na 
zakończenie VI edycji.

Turniej wygrała drużyna juniorska 
„Lisek”. Drugie miejsce wywalczyły 
Lisy Północy – seniorzy, również 
z Lisiej Góry. Trzecie miejsce – Stru-
sinianka Tarnów. Tuchowska drużyna  
„Dolina Białej – Sajdak” zajęła siódme 
miejsce. 

W klasyfikacji generalnej ligi pogó-
rzańskiej prowadzi klub szachowy „ 
LISEK” z Lisiej Góry. Drugie miejsce 
zajmuje drużyna Grupa Azoty 
z Tarnowa, a trzecie Dolina Białej 
z Tuchowa. W klasyfikacji juniorskiej 
MOSiR Tuchów zajmuje VI miejsce. 
Zapraszamy do udziału w zawodach, 
każdy turniej jest oddzielnie nagra-
dzany (puchary, medale, statuetki). 
Kontakt: romankawa@com.pl lub  
tel. 537 378 388.

Dziękujemy dyrektorowi Markowi 
Srebro za ufundowane nagrody. Na 
zakończenie turnieju wiceprzewod-

niczący Rady Miejskiej w Tuchowie 
Janusz Łukasik wręczał puchary, 
medale i statuetki najlepszym szachi-
stom.

Podziękowania składamy sołty-
sowi Burzyna Wacławowi Ropskiemu 
za pomoc w organizacji turnieju oraz 
sponsorom, którymi byli: Ubezpie-
czenia „Masz Nas” i Komis Samo-
chodowy w Zabłędzy, sklep Mikulec 
oraz Insplast.

Sędzią zawodów był Czesław 
Markiewicz.

Pozostałe cztery kolejki Pogó-
rzańskiej Drużynowej Ligi Szachowej 
zostaną rozegrane w  okresie 
jesiennym w Żabnie, Woli Rzędziń-
skiej, Lisiej Górze oraz w Tarnowie 
– finał PDLSzPT 2019. 

Roman kawa
organizator

27 marca br. w hali 
TOsiR w Tarnowie 
odbyły się zawody 

Półfinału Wojewódz-
kiego w Piłce Siatkowej 
Chłopców w ramach Igrzysk 
Młodzieży. W turnieju 
wzięły udział 4 drużyny: 
Szkoła Podstawowa nr 20 
w Tarnowie, Szkoła Podsta-
wowa w Brzesku, Szkoła 
Podstawowa w Tuchowie, 
Szkoła Podstawowa w Bole-
sławiu. 

Wyniki: 
SP TUCHÓW- SP Bolesław 2:0 
SP TUCHÓW- SP TARNÓW 2:0 
SP TUCHÓW - SP BRZESKO 0:2 

Klasyfikacja końcowa: 
1 miejsce SP Brzesko
2 miejsce SP Tuchów
3 miejsce SP Tarnów
4 miejsce SP Bolesław
Gratulujemy naszym chłopcom 

najlepszego wyniku, jaki się udało 
dotychczas osiągnąć w piłce siatkowej 
chłopców. 

Skład: Adrian Lachowicz, Maksy-
milian Janik, Koczwara Mateusz, 
Konrad Więcek, Jakub Sukiennik, 
Szymon Wójcik, Dawid Mirek, Ernest 
Kucharczyk, Dawid Smalarz, Remi-
giusz Płowiecki, Szczepan Rąpała, 
Wiktor Kamykowski.

Łukasz jurek
trener

Drugie miejsce chłopców 
w Półfinale Wojewódzkim 
w Piłce Siatkowej!
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Gabriela Hudyka 
w kadrze 
narodowej MTB 
Do młodzieżowej kadry 

narodowej MTB 
(mountain terrain 

bike – tzn. rower górski) na 
rok 2019 została powołana 
zawodniczka Grupy kolar-
skiej Four Bike, uczennica 
II klasy LO w Tuchowie, 
Gabriela Hudyka.

Ubiegłoroczne sukcesy Gabrieli 
w kategorii juniorka: srebrny medal 
z  mistrzostw Polski w  maratonie, 
brązowy medal z mistrzostw Polski 
MTB XCO, start w  mistrzostwa 
Europy oraz II miejsce w klasyfikacji 
generalnej pucharu Polski i  wiele 
sukcesów odnoszonych w ogólnopol-
skich zawodach przyczyniło się do 
objęcia Gabrieli wsparciem Szkolenia 
Sportowego i  Współzawodnictwa 
Młodzieży. 

Nasza zawodniczka brała udział 
w zgrupowaniu młodzieżowej kadry 

narodowej w  Hiszpanii, gdzie pod 
okiem sztabu szkoleniowego (trenera, 
fizjoterapeuty i mechanika) realizowała 
plan treningowy i przygotowywała się 
do nadchodzącego sezonu 2019.

Zarząd uKS FourBike

VII EDYCJA Turnieju Tenisa 
Stołowego Liturgicznej 
Służby Ołtarza 
2 marca br. na hali MOsiR 

w Tuchowie rozegrano 
VII edycję Turnieju 

Tenisa Stołowego Litur-
gicznej Służby Ołtarz Deka-
natu Tuchowskiego pod 
patronatem bazyliki mniej-
szej w Tuchowie.

W turnieju wzięli udział aspiranci, 
ministranci i lektorzy w czterech kate-
goriach wiekowych. 

W  klasyfikacji ministrantów 
młodszych zwyciężył Dawid Zioło 
(Meszna Opacka). Drugie miejsce 
wywalczył Mateusz Gutowski (Zala-
sowa), a brąz zdobył Patryk Pożdżał 
(Tuchów św. Jakub).

W kategorii ministrantów starszych 
złoty medal i puchar wywalczył Albert 
Suchan przed Hubertem Zybińskim – 
obaj z Lubaszowej i Mikołajem Krupą 
z Meszny Opackiej.

Wśród lektorów młodszych 
najlepszym okazał się Bartosz Krupa 
(Meszna Opacka). Srebro zdobył 
Kacper Zabawa (Kowalowa), a brąz 
Kamil Smoła (Meszna Opacka).

W kategorii lektorów starszych 
– mistrzem został Dawid Hudyka, 
a wicemistrzem Wojciech Skrobot 
– obaj z Lubaszowej. Trzecie miejsce 
i brązowy medal wywalczył Szczepan 
Rąpała z parafii NNMP w Tuchowie.

W  klasyfikacji drużynowej 
wygrała Lubaszowa, przed drużyną 
LSO z Mesznej Opackiej oraz Kowa-
lową. Ministranci otrzymali puchary, 
medale i  dyplomy, a  najmłodsi 
również słodycze.

Serdecznie dziękuję opiekunom 
ministrantów i  duszpasterzom: 
o. Pawłowi Zyskowskiemu, o. Micha-

łowi Reinke oraz ks. Dariuszowi 
Grocholi za obecność i wspieranie 
zawodników.

Sędzią głównym zawodów był 
Wacław Krupa z Akademii Tenisa 
Stołowego WBM Krupa z Mesznej 
Opackiej. 

Sponsorami turnieju byli: o. Bogu-
sław Augustowski – kustosz bazyliki 
mniejszej, Grzegorz Niemiec – radny 
Rady Miejskiej w Tuchowie oraz DH 
„Trójka”.

Roman kawa
współorganizator
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Wychowankowie 
Alfy siedliska, 
oprócz regularnych 

treningów, biorą udział  
w turniejach, które są 
okazją do poznania rówie-
śników, lubiących  
grać w piłkę nożną. 
W ostatnim czasie uczest-
niczyli w dwóch turnie-
jach – w Ryglicach (turniej 
młodzików) oraz w Skrzy-
szowie (turniej orlików). 

Pierwsze rozgrywki odbyły się 
w Ryglicach, a trenerzy byli dumni 
przede wszystkim z ambicji i zaanga-
żowania w grę swoich podopiecznych. 
Zespół dobrze poradził sobie z trudami 
całodniowego turnieju (8 godzin poza 
domem i 7 rozegranych meczów). Nie 
było także problemu, ani większej 
tremy podczas udzielania wywiadu 
przed kamerami Tarnowska.tv. 

Oprócz piłkarzy z Siedlisk w zawo-
dach wystąpiły także zespoły: KS Zala-
sowa, KS Łękawica, KS Ryglice i KS 
Ryglice II, AP English Football i AP 
English Football II, KS Zalasowa oraz 
Omega Rzuchowa.

W Turnieju o Puchar Burmistrza 
Ryglic wzięli udział: Wiktor Adam-
czyk – Arkadiusz Maniak, Bartłomiej 
Gawlik, Maksym Kozub, Oliwia Patyk, 
Oskar Kwarciak, Dariusz Michalik, 
Michał Piórkowski, Szymon Chaim, 
Kacper Szeląg, Krystian Mleczko 
i Dawid Stelmach. 

Oto wyniki spotkań:
1. Alfa Siedliska – KS Zalasowa 0:0

2. Alfa Siedliska – KS Omega 
Rzuchowa 2:0 (bramki: Arkadiusz 
Maniak, Maksym Kozub)

3. Alfa Siedliska – KS Ryglice II 1:0 
(bramka: Bartłomiej Gawlik)

4. KS Ryglice – Alfa Siedliska 0:0
5. AP English Football II – Alfa 

Siedliska 0:0
6. KS Łękawica – Alfa Siedliska 1:1 

(bramka: Oskar Kwarciak)
7. AP English Football – Alfa Siedliska 

3:1 (bramka: Maksym Kozub)

***
Drugi z turniejów, na który wybrali 

się młodzi futboliści Alfy Siedliska, 
odbył się w  Skrzyszowie. Oprócz 

naszego zespołu zagrali również: 
LUKS Skrzyszów, Tuchovia Tuchów, 
Wolania Wola Rzędzińska, Iskra 
Tarnów, Tarnovia Tarnów. Był to 
więc turniej, w którym uczestniczyły 
bardzo wymagające kluby.

Podobnie jak w turnieju w Rygli-
cach, chłopcy zagrali z olbrzymim 
zaangażowaniem i  wracając do 
Siedlisk widać było olbrzymie 
zmęczenie na ich twarzach.

Zespół wystąpił w  składzie: 
Krystian Mleczko – Bartłomiej 
Gawlik, Kacper Stec, Oskar Kwarciak, 
Jan Bommersbach, Mateusz Rąpała, 
Kacper Szeląg, Dawid Stelmach, Leon 
Gieracki. 

Oto wyniki spotkań:
1. Tuchovia Tuchów – Alfa Siedliska 

4:6 (bramki: Bartłomiej Gawlik (3), 
Kacper Stec (3))

2. Iskra Tarnów – Alfa Siedliska 2:2 
(bramki: Bartłomiej Gawlik (2))

3. LUKS Skrzyszów – Alfa Siedliska 2:0
4. Wolania Wola Rzędzińska – Alfa 

Siedliska 2:2 (bramki: Bartłomiej 
Gawlik (2))

5. Tarnovia Tarnów – Alfa Siedliska 7:0

- To były świetne sprawdziany dla 
moich wychowanków, którzy mogli 
porównać swoje umiejętności z rówie-
śnikami z innych klubów. Sprawdziany 
te wypadły naprawdę pozytywnie. 

Jestem zadowolony przede wszystkim 
z indywidualnych postępów każdego 
chłopca oraz Oliwii – powiedział po 
turniejach trener Grzegorz Bajorek, 
prowadzący oba zespoły. 

- Dziękuję naszym piłkarzom za 
ambitną postawę, godne reprezento-
wanie i promowanie klubu. Dziękuję 
także niezawodnym rodzicom za 
pomoc w zorganizowaniu transportu 
– dodał trener.

Szkółka Piłkarska Alfa Siedliska on tour
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Oszuści „na wnuczka” 
i „na policjanta” wciąż 
oszukują starsze 

osoby. Wyłudzają pieniądze 
od naszych babć, mam, cioć, 
dziadków, ojców i wujków. 
Nie bądźmy obojętni 
i wcześniej ostrzegajmy 
naszych krewnych przed 
osobami podszywającymi 
się pod członków rodziny 
czy policjantów.

Przestrzegamy przed oszustami 
wyłudzającymi pieniądze metodą na 
tzw. wnuczka czy policjanta. Sprawcy 
tego typu oszustw są często zatrzy-
mywani dzięki pomocy osób, które 
mają świadomość tego, że mogą 
zostać oszukane. Niestety wciąż do 
policjantów docierają informacje 
o kolejnych pokrzywdzonych, w tym 
osobach z Tuchowa. Kiedy starsza 
osoba odbiera telefon od rzeko-
mego „policjanta” z prośbą o pomoc 
w zatrzymaniu oszustów działających 
metodą na tzw. wnuczka, często prze-
kazuje przestępcom oszczędności 
całego życia.

Charakterystyka oszustw 
metodą „na wnuczka”

Oszuści często posługują się książ-
kami telefonicznymi, z których wybie-
rają osoby o imionach często wystę-
pujących u osób starszych, następnie 
dzwonią na wybrany numer telefonu. 
Rozmowa prowadzona jest w  taki 
sposób, aby oszukiwana osoba uwie-
rzyła, że rozmawia z kimś ze swojej 
rodziny i sama wymieniła jego imię 
oraz inne dane, pozwalające prze-
stępcom wiarygodnie pokierować 
dalszą rozmową.

W  rozmowie dzwoniący prosi 
o udzielenie pilnej pożyczki, stosując 
różnorodne „legendy”. Zdarza się, że 
dzwoniący nie wskazuje żadnego 
celu, na który potrzebuje pieniędzy, 
lecz niemal zawsze prosi o dyskrecję 
wobec innych członków rodziny. 
Zapewnia także o bardzo szybkim 
i osobistym zwrocie gotówki. Często 
oprócz gotówki (waluta polska 
i  zagraniczna) sprawcy nakłaniają 
osobę oszukiwaną do wydania im 
również wartościowej biżuterii lub 
zaciągnięcia kredytu.

Kiedy oszustowi udaje się nakłonić 
osobę pokrzywdzoną do „udzielenia 
pożyczki”, informuje, że nie będzie 
mógł osobiście odebrać pieniędzy 
i podaje sposób przekazania pieniędzy 
(gotówką lub przelewem) albo kosz-
towności innej osobie. Przestępcom 
chodzi o  to, aby skłonić ofiarę do 
przekazania pieniędzy nieznajomemu, 
mimo że będzie widziała oszusta po 
raz pierwszy w życiu.

Z danych Policji wynika, że osoba 
oszukiwana najczęściej przekazuje 
pieniądze obcej osobie, która odgrywa 
rolę tzw. odbiorcy. Sprawca ten podaje 
się za dobrego znajomego rzekomego 
„wnuczka” lub inną zaufaną osobę, 
np. maklera giełdowego, pracownika 
banku czy sklepu.

„Odbiorca” po przybyciu do 
oszukiwanej osoby, przekazuje 
telefon komórkowy, umożliwiając 
w  ten sposób ponowną rozmowę 
z  rzekomym „wnuczkiem”, co ma 
dodatkowo uwiarygodnić koniecz-
ność przekazania pieniędzy. Pamiętaj 
nie dzwoń z  telefonu „odbiorcy”. 
To kolejny sygnał, że jest coś nie 
w  porządku i  należy natychmiast 
powiadomić Policję.

Gotówka i kosztowności przeka-
zywane są w miejscu zamieszkania 
oszukiwanej osoby albo na ulicy, bądź 
w placówkach bankowych. Zdarza 
się, że sprawcy przyjeżdżają po swoje 
ofiary taksówkami, z którymi razem 
jadą np. do banku w celu dokonania 
przelewu i pobrania gotówki.

Oszuści wykonują do swoich ofiar 
bardzo dużo połączeń telefonicznych, 
w krótkich odstępach czasu w celu 
wywarcia presji psychologicznej 
i nakłonienia do szybkiego przeka-
zania pieniędzy. Takie częste telefony 
mają, także utrudnić osobie oszuki-

wanej nawiązanie kontaktu z człon-
kami rodziny, rzekomo proszącymi 
o pomoc finansową.

Gdy osoba oszukiwana ma wątpli-
wości, co do tożsamości dzwonią-
cego, oszuści bardzo często stosują 
szantaż emocjonalny: płaczą, błagają 
o pomoc lub pozorują torturowanie 
po rzekomym porwaniu.

Oszuści niedawno 
zmodyfikowali metodę 
swojego działania

Tak jak na początku dzwoniąc 
na numer stacjonarny i nawiązując 
rozmowę ze starszą osobą, podszywają 
się pod któregoś z członków rodziny, 
po chwili jednak przerywają połą-
czenie. Bardzo szybko telefon dzwoni 
ponownie. Tym razem przestępca 
podaje się za policjanta, funkcjona-
riusza CBŚ lub CBA.

Oszust przekonuje starszą osobę, 
że rozpracowuje zorganizowaną grupę 
przestępczą i prosi, aby mu w tym 
pomóc. Ta pomoc ma polegać na 
przekazaniu gotówki. Dzięki temu 
będzie można zatrzymać prawdzi-
wych przestępców oszukujących 
starsze osoby na tzw. „wnuczka”.

W  rzeczywistości dzwoniący 
są przestępcami, nie mającymi nic 
wspólnego z  Policją. Jedynym ich 
celem jest wzbogacenie się kosztem 
ludzkiej krzywdy. Po przekazaniu 
pieniędzy lub wpłaceniu ich na wska-
zane przez oszusta konto, wszelki 
kontakt z przestępcami się urywa. 
Z  reguły wówczas pokrzywdzony 
orientuje się, że padł ofiarą oszusta.

Oszuści informują starsze osoby, 
aby udając się do banku w  celu 
wypłaty pieniędzy, nie mówili 
kasjerom i obsłudze placówek banko-
wych, w jakim celu to robią. Oszuści 

starają się przekonać starsze osoby, że 
pracownicy banków również należą 
do grupy przestępczej i dlatego nie 
wolno ich o niczym informować. 

Od wielu miesięcy w  bankach 
prowadzone są działania edukacyjne 
w oddziałach – udzielane są porady, 
na jakie sytuacje zwracać uwagę 
i jak reagować na próbę wyłudzenia. 
W bankowych wydawnictwach klienci 
również są ostrzegani przed działa-
niami przestępców i uwrażliwiani na 
to, aby porozmawiać z pracownikiem 
przed dokonaniem dużej wypłaty 
czy nieplanowanego przelewu na 
czyjeś konto. Prowadzone są również 
działania informacyjne w mediach. 
Kampania edukacyjna przynosi 
wymierne efekty – już niejednokrotnie 
dzięki czujności pracowników udało 
się zapobiec tego rodzaju oszustwom – 
w ciągu ostatniego roku we współpracy 
z Policją udało się udaremnić kilka-
dziesiąt oszustw metodą „na wnuczka” 
i „na policjanta”.

Zawsze w takich i podobnych sytu-
acjach policjanci czekają na telefon, 
tym bardziej, że sprawcy mogą obser-
wować potencjalne ofiary. Dlatego im 
szybciej Policja otrzyma sygnał, tym 
szybciej zareaguje.

PkO Bank Polski edukuje 
pracowników i klientów

Bezpieczeństwo klientów jest 
naszym priorytetem, dlatego ściśle 
współpracujemy z Policją, pomagając 
zapobiegać kradzieżom „na wnuczka” 
czy „na policjanta”. Stawiamy na 
szkolenie pracowników i edukację 
klientów – regularnie publikujemy 
materiały informacyjne w wydawnic-
twach bankowych, na portalu eduka-
cyjnym Bankomania, w prasie, czy 
mediach społecznościowych. Nasze 

działania przynoszą wymierne efekty. 
Tylko w  ciągu ostatniego roku, 
pracownikom PKO Banku Polskiego 
udało się udaremnić kilkadziesiąt 
oszustw – mówi Agnieszka Kieli-
chowska, dyrektor Biura Komuni-
kacji i Odpowiedzialności Społecznej 
w PKO Banku Polskim.

Policja nie informuje 
postronnych osób o swoich 
akcjach

Nigdy żaden policjant nie infor-
muje osób postronnych o podejmo-
wanych działaniach, a szczególnie 
o tajnych akcjach. Nigdy też funk-
cjonariusze nie odbierają i nie prze-
kazują pieniędzy. Jeśli odbierzemy 
telefon i  nasz rozmówca będzie 
przedstawiał się jako np. funkcjo-
nariusz CBŚ, czy prokurator i pojawi 
się temat związany z koniecznością 
przekazania przez nas na jakikol-
wiek cel pieniędzy, natychmiast 
dzwońmy pod nr 997, czy 112 po 
prawdziwych policjantów.

Z policyjnych informacji wynika, 
że coraz więcej osób jest świadomych 
zagrożenia. Dzięki temu często prze-
stępcom nie udaje się oszukać kolej-
nych osób, do których telefonują 
oszuści próbujący wyłudzić pieniądze.

Pamiętajmy, że zasada „ograni-
czonego zaufania” do nieznajomych 
obowiązuje nie tylko dzieci. Dorośli 
często o niej zapominają, stając się ofia-
rami własnej łatwowierności i braku 
rozwagi. Oszuści wykorzystują ufność 
oraz dobre serce osób, które nie potrafią 
odmówić pomocy w trudnej sytuacji. 
Niespodziewane telefony osób poda-
jących się za policjantów, od dawno 
niewidzianych wnuków, siostrzenic czy 
kuzynów, nie muszą zakończyć się naszą 
finansową porażką, jeżeli będziemy 
przestrzegać kilku podstawowych zasad, 
o które apelujemy:

W  przypadku jakichkolwiek 
podejrzeń, że nie jest to członek 
rodziny, czy prawdziwy funkcjo-
nariusz tylko oszust lub w chwili, 
gdy telefonująca osoba postę-
puje w  podany powyżej sposób, 
PROSIMY O NATYCHMIASTOWE 
POWIADOMIENIE POLICJI pod 
nr 997 lub 112.

Źródło: 
http://tarnow.policja.gov.pl

miasto i gmina32

DOM KuLTuRY W TuCHOWIe
ul. Chopina 10  
33-170 Tuchów 
NIP: 873-21-58-118   
ReGON: 850341148

Skontaktuj się z nami: 
tel./fax 14 652 54 36        e-mail: tuchowkultura@interia.pl                        
Znajdź nas na Facebooku: https://www.facebook.com/it.tuchow

Nasze filie: 
Dom kultury w Burzynie     14 652 66 68
Dom kultury w siedliskach   14 652 54 36
Dom Kultury w jodłówce Tuchowskiej   14 652 68 31

R E K L A M A

Nie daj się nabrać!
Oszustwa „na wnuczka”
i „na policjanta” 
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JANUSZKOWALSKI 

26 marca 2019 r. 
w kinie Promień 
w Tuchowie licznie 

zgromadzona młodzież 
szkolna oglądnęła film 
„Paszporty Paragwaju”. 

Po projekcji dr Marcin Chorązki 
z Oddziału Instytutu Pamięci Naro-
dowej w Krakowie w kontekście tema-
tyki filmu opowiedział o  ludności 
żydowskiej w Polsce w latach 1939-
1945. W swojej prelekcji szczególnie 
zwracał uwagę na pomoc ludności 
żydowskiej niesionej przez Polaków 
w czasie II wojny światowej. Temu 
wydarzeniu patronowała burmistrz 
Tuchowa Magdalena Marszałek, 
która rozpoczynając je, podkreśliła, 
że będzie to niezwykła lekcja historii. 
Taką też była.

Zapisy: 
https://kepasport.pl/wydarzenie/6-bieg-burzynski 

jak zwykle czeka Was: 
- gorąca atmosfera 
- oryginalne medale 

- biegi dla dorosłych i dla dzieci
- Nordic Walking 

- strefa zabaw dla dzieci 
- bogate pakiety startowe i atrakcyjne nagrody!  

Paszporty Paragwaju w kinie Promień

JANUSZKOWALSKI 

9 marca w Domu kultury 
odbyło się spotkanie 
z tuchowskimi podróż-

nikami, którzy zabrali nas 
w podróż dookoła świata. 

Z  Haliną Piotrowską, Ewą 
Ustjanowską, Markiem Mikosem, 
Tomaszem Bernalem przeszliśmy 
szlakiem św. Jakuba z Tuchowa do 
Santiago de Compostela, natomiast 
z Dawidem Sobarnią popłynęliśmy 
Rejsem Niepodległości na żaglowcu 
„Dar Młodzieży” i zatrzymaliśmy się 
w Panamie, gdzie odbyły się Światowe 
Dni Młodzieży z udziałem Papieża 
Franciszka. Dziękujemy za tę podróż, 
a podczas niej za niezwykłe przeżycia, 
w tym doznanie piękna tego świata 
i życia na nim.

Z Tuchowa dookoła świata, 
czyli spotkanie z tuchowskimi podróżnikami
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GRZEGORZNIeMIeC 

Hollywoodzkie 
produkcje, kino euro-
pejskie i produkcje 

z naszego podwórka – 
w kwietniu i w maju na 
dużym ekranie w kinie 
Promień w Tuchowie nie 
zabraknie wielkich emocji, 
wzruszeń, radości i śmiechu.

Repertuar jest bowiem bardzo 
urozmaicony. Już w  kwietniu 
ukochana przez widzów animacja 
Disneya Dumbo – poruszająca 
opowieść dla dzieci o sile rodziny 
i  marzeń. Dla dojrzałej widowni 
Miłość i miłosierdzie – niezwykła 
historia polskiej zakonnicy, siostry 
Faustyny – uznanej za świętą przez 
papieża Jana Pawła II, mistyczce 
i wizjonerce, która w swoim życiu 
stanęła przed wykonaniem bardzo 
ważnej misji. Film pokazujący 
nieznane do tej pory fakty i przybli-
żający widzom narodziny niezwykłego 
kultu Bożego Miłosierdzia, który 
zyskał popularność na całym świecie. 
Ponadto: Shazam! – amerykański 
fantastycznonaukowy film akcji na 
podstawie serii komiksów o superbo-
haterze o tym samym imieniu; Green 
Book – film drogi, pełna przygód 
podróż, która stanie się początkiem 
nieprawdopodobnej przyjaźni; pełen 
grozy Zakon Świętej Agaty.

Majówkowe weekendy również 
nie będą nudne! Maj w szczególności 
kojarzy nam się z długim weekendem, 
grillem i spędzaniem czasu na świeżym 
powietrzu. Kino Promień zdominują 
animacje, dramaty, fantasy oraz sci-fi. 
Mamy szereg filmowych propozycji 
dla mieszkańców naszej gminy, którzy 
postanowią spędzić majówkę nieco 
inaczej. Zapraszamy do odwiedzenia 
kina Promień w Tuchowie. W reper-
tuarze dla najmłodszych znajdą 
się: Manu. Bądź sobą, Praziomek, 
Panda i Banda, Paskudy. UglyDolls. 
Młodzież z pewnością wybierze coś 
dla siebie spośród seansów takich 
jak: After, Hellboy, Avengers: 
Koniec gry. Dla starszej widowni 
polecamy filmy Przemytnik oraz 
Iron Sky: Inwazja.

Jeszcze w kwietniu i koniecznie 
w  majowe weekendy wybierzcie 
się całą rodziną do kina Promień 
w Tuchowie. Emocje gwarantowane! 
Tuchów Kultura!

Serdecznie zapraszamy!!!

  Dumbo
D u m b o 

w   reżys er i i 
Tima Burtona 
to  aktorska 
a d a p t a c j a 
ukochanej przez 
widzów animacji 
Disneya. Jest 
to poruszająca 
opowieść o  sile 
rodziny i marzeń, 

oraz o tym, jak cenną wartością może 
być odmienność. Właściciel podupa-
dającego cyrku (Danny DeVito) 
zatrudnia byłego artystę, Holta 
Farriera (Colin Farrell) do opieki 
nad nowonarodzonym słonikiem, 
wyśmiewanym z  powodu ogrom-
nych uszu. Kiedy jednak okazuje się, 
że Dumbo potrafi latać, cyrk zaczyna 
odnosić niezwykłe sukcesy. Bohate-
rowie na swojej drodze spotykają 
rzutkiego przedsiębiorcę V.A. Vande-

vere'a (Michael Keaton), który chce 
uczynić słonia główną atrakcją niesa-
mowitego parku rozrywki o nazwie 
Dreamland. Dumbo odnosi tam 
spektakularne sukcesy, występując 
u boku zjawiskowej mistrzyni akro-
bacji, Colette Marchant (Eva Green). 
Sielanka trwa to do czasu, kiedy Holt 
odkrywa, że pod magiczną powłoką 
Dreamlandu kryją się mroczne 
sekrety.

Seanse: 
Wersja 3D z dubbingiem
12 kwietnia – 17 kwietnia 
godz. 10:00*, 15:00
23 kwietnia – 24 kwietnia 
godz. 10:00*, 15:00
Wersja 2D z dubbingiem
26 kwietnia – 1 maja 
godz. 10:00*, 15:00
CeNY BILeTóW 3D: 
normalny 18 zł, ulgowy 16 zł, 
grupowy 14 zł
CeNY BILeTóW 2D: 
normalny 16 zł, ulgowy 14 zł, 
grupowy 12 zł

  Miłość i miłosierdzie
S p o k o j n e 

i  przepełnione 
wiarą życie siostry 
Faustyny Kowal-
skiej zmienia się 
pewnego dnia 
nieodwracalnie. 
Oczom zakon-
nicy ukazuje się 
bowiem Jezus 
Chrystus, który 

zleca jej misję głoszenia prawdy o Jego 
Miłosierdziu i przygotowania świata na 
jego ostateczne przyjście. Zadanie to 
wydaje się niemożliwe do zrealizowania, 
ale siostra Faustyna zrobi wszystko, 
aby je wypełnić. Na światło dzienne 
wychodzą kolejne dowody na to, że 
zakonnica naprawdę widywała Jezusa. 
Po przeprowadzeniu badań naukowych, 
okazuje się, że podobizna Chrystusa 
widoczna na obrazie namalowanym 
według jej wskazówek jest identyczna 
z rysami twarzy i sylwetką uwiecznio-
nymi na całunie turyńskim. Działal-
ność polskiej zakonnicy daje początek 
kultowi Bożego Miłosierdzia, który 
czczony jest przez setki milionów osób 
na wszystkich kontynentach świata. 
Niezwykłe spotkanie siostry Faustyny 
i Jezusa zostało potwierdzone przez 
wielu papieży, w tym Jana Pawła II, 
który 30 kwietnia 2000 roku oficjalnie 
uznał ją za świętą i ustanowił święto 
Bożego Miłosierdzia, którego w wizjach 
siostry Faustyny domagał się sam Jezus.

Seanse: 
Wersja 2D
12 kwietnia – 17 kwietnia 
godz. 17:30
23 kwietnia – 24 kwietnia 
godz. 17:30
CeNY BILeTóW 2D: 
normalny 16 zł, ulgowy 14 zł, 
grupowy 12 zł

  Shazam!
Każdy ma 

w sobie superbo-
hatera. Potrzeba 
jedynie odro-
binę magii, aby 
go wydobyć. 
W   p r z y -
padku Billy’ego 
Batsona (Angel) 
wystarczy wypo-
wiedzieć jedno 

słowo – SHAZAM. Wówczas ten 
cwany nastolatek zmienia się w doro-
słego superbohatera Shazama (Levi), 
a wszystko za sprawą starożytnego 
czarodzieja. Shazam, który w głębi 
duszy nadal jest dzieckiem – choć 
zamkniętym w umięśnionym ciele 
herosa – wykorzystuje swoją dorosłą 
powłokę tak, jak zrobiłby to każdy 
nastolatek z  supermocami – do 
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Jest taki dzień, w którym szczególnie powinniśmy być dumni z biało-czerwonej. 

To Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. 
To też dzień patriotycznego manifestowania narodowej tożsamości – polskości.

2 maja 2019 r udekorujmy swoje domy biało-czerwonymi flagami.

Więcej informacji na stronie  
www.kino.tuchow.pl 

oraz na Facebooku: 
www.facebook.com/ 

kinopromien

R E K L A M A

Zapraszamy

Po prezentacji w pochodzie patriotycznym przejdziemy 
z biało-czerwoną 

na tuchowskie wzgórze przy ul. Łowieckiej. 
Tam nastąpi uroczyste podniesienie flagi na maszt  

i odśpiewanie hymnu narodowego.

2 maja 2019 r.
o godz. 10.00

na tuchowskim rynku 
odbędzie się honorowa prezentacja flagi Rzeczypospolitej Polskiej

5 MAJA 2019 r.
TUCHOWSKI RYNEK

TUCHÓW
FIT & FUN

MAJÓWKA 
NA PIĄTKĘ

SPORTOWO-PLENEROWO
teakvondo, siatkówka, siłownia, 

Salwasport i co jeszcze?… SCENICZNIE-TANECZNIE: 
Voys, Scholl4YOU, VOICE - three groups 

i kto jeszcze?...

WIOSNA NA ZDROWIE: 
dietetycznie, ziołowo, 

kwieciście i jak jeszcze?...

 ZABAWY, KONKURSY I DISCO DLA DZIECI

DISCO-DANCE – MAJOWY DANCING Z SOUND PROTECTORS

KTO JESZCZE CHCE WZIĄĆ UDZIAŁ? ZGŁASZAJCIE SIĘ!!!
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zabawy! Czy umie latać? Czy może 
prześwietlać wzrokiem? Czy potrafi 
ciskać piorunami? Czy może się nie 
pojawić na sprawdzianie z WOS-u? 
Shazam poznaje swoje możliwości 
i ograniczenia z radosnym nieskrę-
powaniem dziecka. Jednak będzie 
zmuszony szybko okiełznać super-
moce, aby stawić czoła zabójczym 
siłom zła kontrolowanym przez dra 
Thaddeusa Sivanę (Strong).

Seanse: 
Wersja 3D z dubbingiem
12 kwietnia – 17 kwietnia 
godz. 19:30
23 kwietnia – 24 kwietnia 
godz. 19:30
CeNY BILeTóW 3D: 
normalny 18 zł, ulgowy 16 zł, 
grupowy 14 zł

  Green Book 
Tony, drobny 

c w a n i a c z e k 
z   B r o n x u , 
z  nadzieją na 
z g a r n i ę c i e 
k o n k r e t n e j 
sumki, zatrudnia 
się jako szofer 
w y b i t n e g o , 
ekstrawaganc-

kiego muzyka Dona Shirleya. Razem 
wyruszają w wielotygodniowe tournée 
na południe Stanów Zjednoczonych.  
Z  pozoru różni ich wszystko: od 
majątku i wykształcenia, przez sposób 
bycia, po ulubione jedzenie i rozrywki. 
Z czasem jednak będą mieli okazję 
przekonać się, że tak naprawdę więcej 
ich łączy, niż dzieli. Ich wspólna, pełna 
przygód podróż stanie się początkiem 
nieprawdopodobnej przyjaźni.

Seanse: 
Wersja 2D z napisami
26 kwietnia – 1 maja godz. 17:00
CeNY BILeTóW 2D: 
normalny 16 zł, ulgowy 14 zł, 
grupowy 12 zł

  Zakon Świętej Agaty
Mary (debiu-

t u j ą c a  n a 
dużym ekranie 
Sabrina Kern) – 
młoda, ciężarna 
kobieta szuka 
s c h r o n i e n i a 
w klasztorze na 
prowincji stanu 
Georgia. Zakon-
nice przyjmują ją 

i obiecują pomoc, ale w zamian ocze-
kują bezwzględnego przestrzegania 
reguł zgromadzenia i wyrzeknięcia 
się zepsucia, jakie niesie ze sobą 
„zewnętrzny świat”. Mary przystaje 
na te warunki, widząc w klasztorze 
idealne miejsce dla narodzin dziecka. 
Z czasem jednak to, co wydawało 
się bezpiecznym azylem, zaczyna 
odsłaniać swoją prawdziwą, prze-
rażającą naturę. Czy prześladowana 
przez widma przeszłości i niemo-
gąca nikomu zaufać Mary, znajdzie 
w sobie siłę, by wyzwolić się spod 
kontroli demonicznej matki prze-
łożonej (Carolyn Hennesy) i ocalić 
duszę swoją oraz nienarodzonego 
dziecka?

Seanse: 
Wersja 2D z napisami
26 kwietnia – 1 maja godz. 19:30
CeNY BILeTóW 2D: 

normalny 16 zł, ulgowy 14 zł, 
grupowy 12 zł

  Manu. Bądź sobą! 
Manu (Adam 

Zdrójkowski) 
dorasta w kocha-
jącej rodzinie, 
wierząc, że jest 
mewą. Jednak 
w trakcie pierw-
szej lekcji latania 
okazuje się, 
że należy do 

zupełnie innego gatunku skrzydla-
tych. Odrzucony przez swoje dotych-
czasowe stado, opuszcza rodzinne 
gniazdo w poszukiwaniu prawdziwej 
tożsamości. Na swojej drodze spotyka 
ptasie rodzeństwo jerzyków, które 
szybko przyjmuje go do swojej paczki. 
Przyjaciołom towarzyszy pewien 
przerośnięty, niepotrafiący latać, 
ale za to bardzo sympatyczny indyk 
Percival (Czesław Mozil). Wkrótce 
wraz z mewami, wszystkie gatunki 
będą musiały połączyć siły, aby stawić 
czoła gangowi gryzoni, który specja-
lizuje się w podkradaniu ptasich jaj. 
Za rogiem czai się jednak kolejne 
niebezpieczeństwo, które pokaże, że 
w byciu sobą jest moc, a różnienie się 
od innych bywa bardziej przydatne niż 
wszystkim się może wydawać.

Seanse: 
Wersja 2D z dubbingiem
4 maja – 8 maja 
godz. 10:00*, 15:00
CeNY BILeTóW 2D: 
normalny 16 zł, ulgowy 14 zł, 
grupowy 12 zł

  Wywiad z Bogiem
Po powrocie 

do domu z wojny 
w  Afganistanie, 
dziennikarz Paul 
Asher stara się 
poradzić sobie 
z  następstwami 
swoich doświad-
czeń, nieuda-
nego małżeństwa 
i  jego umiera-

jącej wiary. Nie wiedząc do kogo się 
zwrócić, zanurza się głęboko w coś, co 
może okazać się historią jego życia – 
wywiadzie z tajemniczym mężczyzną, 
który twierdzi, że jest Bogiem.

Seanse: 
Wersja 2D z napisami
4 maja – 8 maja godz. 17:00
CeNY BILeTóW 2D: 
normalny 16 zł, ulgowy 14 zł, 
grupowy 12 zł

  Przemytnik 
E a s t w o o d 

wciela się w rolę 
Earla Stone’a. 
To 80-kilkuletni 
mężczyzna, który 
nie ma grosza 
przy duszy, jest 
sam jak palec 
i grozi mu zajęcie 
przez  bank 
z a d ł u ż o n e g o 

biznesu. Właśnie wtedy otrzymuje 
ofertę pracy, która wymaga od niego 
jedynie jazdy samochodem. W ten 
prosty sposób Earl staje się kurierem 
narkotykowym na usługach meksy-
kańskiego kartelu, z czego zupełnie nie 
zdaje sobie sprawy. Dobrze sobie radzi. 
W zasadzie tak dobrze, że wielkość 
przewożonych przez niego ładunków 
rośnie w tempie wykładniczym, a sam 
Earl dostaje pomocnika. Jednak nie 
tylko on śledzi poczynania Earla. 
Nowy tajemniczy przemytnik znalazł 
się także na celowniku znanego ze 

swej determinacji agenta DEA Colina 
Batesa (Cooper). Mimo że problemy 
finansowe Earla odchodzą w niepa-
mięć, błędy popełnione przez niego 
w  przeszłości zaczynają mu coraz 
bardziej doskwierać. Nie wiadomo 
jednak, czy zdąży je naprawić zanim 
dobiorą się do niego organy ochrony 
porządku publicznego lub egzeku-
torzy kartelu.
Seanse: 
Wersja 2D z napisami
4 maja – 8 maja godz. 19:30
CeNY BILeTóW 2D: 
normalny 16 zł, ulgowy 14 zł, 
grupowy 12 zł

  Praziomek 
Charyzma-

tyczny sir Lionel 
Frost to najwy-
bitniejszy na 
świecie tropi-
c ie l  mitów 
i  potworów. 
W  każdy m 
razie za takiego 
sam się uważa. 
Problem w tym, 
że cieszy się 

raczej opinią postrzelonego dziwaka 
niż szacownego naukowca. Nic dziw-
nego zatem, że chętnie skorzysta 
z okazji, by udowodnić całemu światu 
jaki to z  niego Indiana Jones. Na 
listowne zaproszenie pewnego tajem-
niczego obywatela wyrusza w dzikie 
ostępy Ameryki Północnej, by odna-
leźć i  ujawnić najbardziej tajem-
niczą z mitycznych istot – brakujące 
ogniwo, czyli najbliższego przodka 
człowieka, zwanego także Wielką 
Stopą. Łowca przygód po przybyciu na 
miejsce dokona dwóch niezwykłych 
odkryć! Po pierwsze: zaproszenie było 
podstępem. Po drugie: jego autor to... 
niestety tego nie możemy zdradzić. 
Razem z  nim Sir Lionel wyrusza 
w dalszą pełną przygód podroż, by 
dokonać odkrycia znacznie większego 
niż kiedykolwiek mógł pomarzyć!

Seanse: 
Wersja 2D z dubbingiem
13 maja – 15 maja 
godz. 10:00*, 15:00
17 maja – 22 maja 
godz. 10:00*,15:00
18 maja – seans odwołany
CeNY BILeTóW 2D: 
normalny 16 zł, ulgowy 14 zł, 
grupowy 12 zł

  After 
Pilna uczen-

nica i  oddana 
córka Tessa 
Young zaczyna 
pierwszy rok 
college’u  z  wiel-
kimi ambicjami. 
Doskonale wie, 
co chce osiągnąć, 
jaką drogą ma 
podążać i  kim 

powinna się stać. To uporządkowane 
życie rozpadnie się jak domek z kart 
w chwili, gdy Tessa spotka tajemniczego 
Hardina Scotta. W jego spojrzeniu 
kryje się mrok, jego ciało pokrywają 
tatuaże, a jego zachowanie pełne jest 
buntu. Hardin jest wszystkim, czego 
Tessa starała się unikać w dotychcza-
sowym życiu, ale po jednym spotkaniu 
nad jeziorem stanie się wszystkim, 
czego Tessa będzie odtąd pragnąć. 
Chłopak otworzy przed grzeczną i do 
bólu przyzwoitą Tessą, świat uczuć, 
doznań i namiętności o jakie nigdy 
wcześniej, by siebie nie podejrze-
wała. Odtąd nic już nie będzie takie 
samo… szczególnie, że wkrótce na 
jaw wyjdzie tajemnica z przeszłości 
Hardina Scotta.

Seanse: 
Wersja 2D z napisami
13 maja – 15 maja godz. 17:00
17 maja – 22 maja godz. 17:00
18 maja – seans odwołany
CeNY BILeTóW 2D: 
normalny 16 zł, ulgowy 14 zł, 
grupowy 12 zł

  Hellboy 
P o j m a n a 

i unieszkodliwiona 
przed wiekami 
królowa czarownic 
powraca do 
naszego świata, by 
znów nieść śmierć 
i  zniszczenie. Jej 
demoniczny plan 
zakłada sprowa-
dzenie na Ziemię 

plag tak potężnych, że ludzkość nie ma 
z nimi żadnych szans. Tylko bohater o tak 
piekielnych korzeniach jak Hellboy jest 
w stanie stawić czoła zagrożeniu i podjąć 
walkę z czarownicą i jej armią. Jego szanse 
wzrosną jeszcze bardziej, gdy okaże się 
dziedzicem potęgi samego Króla Artura. 
Jednak nawet on w pojedynkę nie jest 
w  stanie wygrać wojny z  siłami zła. 
Zanim dojdzie do decydującego starcia 
Hellboy musi odzyskać swych dawnych 
sprzymierzeńców…

Seanse: 
Wersja 2D z napisami
13 maja – 15 maja godz. 19:30
17 maja – 22 maja godz. 19:30
CeNY BILeTóW 2D: 
normalny 16 zł, ulgowy 14 zł, 
grupowy 12 zł

  Panda i Banda 
P e w i e n 

niedoświadczony 
bocian dostarcza 
małą pandę pod 
n i e w ł a ś c i w e 
drzwi. Grupa 
przyjaciół: niedź-
wiedź, łoś, tygrys 
i  królik stają 
przed wyzwa-
niem dostar-

czenia pandy do jej prawdziwego domu 
po drugiej stronie ogromnej pustyni. 
Wyprawa dostarczy im masy przygód 
i stanie się próbą ich przyjaźni.

Seanse: 
Wersja 2D z dubbingiem
24 maja – 29 maja 
godz. 10:00*, 15:00
25, 26 maja – kino nieczynne 
Wersja 3D z dubbingiem
31 maja – 5 czerwca 
godz. 10:00*, 15:00
CeNY BILeTóW 3D: 
normalny 18 zł, ulgowy 16 zł, 
grupowy 14 zł
CeNY BILeTóW 2D: 
normalny 16 zł, ulgowy 14 zł, 
grupowy 12 zł

uwaga! W dniu 1 czerwca 
ceny biletów wynoszą 10 zł 
dla wszystkich widzów

  Iron Sky. Inwazja 
Mija 20 lat 

od chwili, gdy 
inwazja kosmicz-
nych nazistów 
doszczętnie zruj-
nowała Ziemię. 
Niedobitki ludz-
kości, które prze-
trwały nuklearną 
zagładę, opuściły 
planetę i znalazły 

schronienie w byłej bazie wroga na 
Księżycu. Wciąż jednak jest dla nich 
nadzieja. Okazuje się, że głęboko pod 
powierzchnią zniszczonej Ziemi znaj-

duje się coś, co może uratować świat. 
Sprawę postanawia zbadać grupa 
śmiałków. Podczas wyprawy do wnętrza 
planety bohaterowie odkryją zdumie-
wającą prawdę, stojącą za powstaniem 
gatunku ludzkiego. Przyjdzie im też 
walczyć z sekretnym Towarzystwem 
Vril, pradawną rasą Reptilian i kontro-
lowaną przez nich armią dinozaurów.

Seanse: 
Wersja 2D z napisami
24 maja – 29 maja godz. 17:00
25, 26 maja – kino nieczynne 
CeNY BILeTóW 2D: 
normalny 16 zł, ulgowy 14 zł, 
grupowy 12 zł

  Avengers: Koniec gry 
Po wymazaniu 

połowy życia we 
Wszechświecie 
przez Thanosa, 
A v e n g e r s i 
starają się zrobić 
wszystko co 
konieczne, aby 
pokonać szalo-
nego tytana.

Seanse: 
Wersja 2D z napisami
27 maja – 29 maja godz. 19:00
Wersja 3D z dubbingiem
31 maja – 5 czerwca godz. 19:00
CeNY BILeTóW 3D: 
normalny 18 zł, ulgowy 16 zł, 
grupowy 14 zł
CeNY BILeTóW 2D: 
normalny 16 zł, ulgowy 14 zł, 
grupowy 12 zł

uwaga! W dniu 1 czerwca 
ceny biletów wynoszą 10 zł 
dla wszystkich widzów

  Paskudy. UglyDolls 
Paskudy są 

miłe, bystre i życz-
liwe, ale nietypowa 
uroda wyklucza je 
ze świata pięknych 
lalek, które mają 
nieść radość dzie-
ciom. Pogodzone 
z  losem wiodą 
spokojny żywot 
w  położonej na 

uboczu mieścinie Uglyville. Dla małej 
zadziornej Moxy to jednak za mało. 
Ona pragnie poznać świat i zrozumieć, 
dlaczego Paskudom nie dane jest trafiać do 
rąk dzieciaków. Razem z grupą przyjaciół 
przedostaje się do skostniałego, pełnego 
reguł miasta lalek idealnych. Wszystko tu 
jest eleganckie, symetryczne, ale zimne 
i pozbawione uroku. Czy poczucie humoru 
i niespożyta energia Moxy może to zmienić 
i udowodnić, że nie trzeba być idealnym, 
by być wspaniałym?! Czy Paskudy mają 
szansę spełnić swoje marzenie i nieść 
radość dzieciom? No raczej, bo przecież 
paskudne jest cudne! 

Seanse: 
Wersja 2D z dubbingiem
31 maja – 5 czerwca
godz. 17:00
7 czerwca – 12 czerwca 
godz.10:00*, 15:00
CeNY BILeTóW 2D: 
normalny 16 zł, ulgowy 14 zł, 
grupowy 12 zł

uwaga! W dniu 1 czerwca 
ceny biletów wynoszą 10 zł 
dla wszystkich widzów

KWIECIEń I MAJÓWKA W KINIE PROMIEń!

*seanse o godz. 10:00, 
dla grup zorganizowa-
nych po wcześniej-
szym zgłoszeniu
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12/13
kwietnia 

22 maja
godz. 17.00

Budynek "Sokoła"

2 maja 
Rynek

3 maja
bazylika mniejsza

2 czerwca
godz. 13.00

Rynek, amfiteatr

18 maja
godz. 13.00

Amfiteatr

22 czerwca
godz. 14.00

Plac przy remizie 
 OSP w  Piotrkowicach

23 czerwca
godz. 8.00

Siedliska (Zabiele)

25 kwietnia 
godz. 9.00

Dom Kultury w Tuchowie

30 maja
godz. 16.00

Dom Kultury w Tuchowie

12 maja
godz. 14.00

Plac przy remizie  
OSP w Siedliskach

9 czerwca
godz. 12.00

Bazylika Mniejsza 
w Tuchowie

29-30 kwietnia 
godz. 10.00

Dom Kultury w Tuchowie

1-3 czerwca
godz. 15.00, 17.00, 19.30
2 czerwca – godz. 13.00

Dom Kultury w Tuchowie

12 maja
godz. 18.00

Dom Kultury w Tuchowie

16 czerwca
godz. 15.00

Plac przy remizie 
OSP w Siedliskach

14 kwietnia 
Rynek

28 maja
godz. 10.00

Amfiteatr

5 maja
godz. 14.00

Rynek

2 czerwca
godz. 10.00

19 maja
godz. 14.00

Amfiteatr

Otwarcie ekspozycji 
muzealnej 

„Tryptyk z Tuchowa”

godz. 10.00 
Pochód flagowy 

na tuchowskie wzgórze

godz. 10.30
Święto Narodowe Trzeciego Maja

XIV Przegląd Strażackich Orkiestr 
Dętych Powiatu Tarnowskiego 

im. Ksawerego Stefańczyka

V Piknik szkolny 

Jubileusz 130-lecia 
OSP Piotrkowice

VI Edycja Pucharu  
Burmistrza Tuchowa  

w Kolarstwie Górskim

Gminny Konkurs Recytatorski
„Przyjaciele dzieci 

wierszem do nich piszą”

Tuchowska Ekstremalna 
Droga Krzyżowa (Jamna-Tuchów)

Ekstremalna 
Droga Krzyżowa wokół Karwodrzy

Przedstawienie muzyczne 
Podróż dookoła świata

Gminne Obchody  
Dnia Strażaka

Poświęcenie samochodu 
ratowniczo-gaśniczego

I Powiatowe 
Święto Rodziny

VIII Sanktuaryjny 
Festyn Rodzinny

godz. 9.00
I Tuchowski Kiermasz Wielkanocny 

godz. 19.00 
Wieczornica Wielkopostna

Pogórzański Festiwal 
Piosenki 

o „Koronę Jej Wysokości 
Brzanki”

Tuchów fit&fun!
Majówka na piątkę

Dzień Dziecka 
z kogutkiem

VI Bieg Burzyński

XXIII Tuchowska 
Majówka dla Matki 

XXII Ogólnopolski 
Konkurs  Pianistyczny

Dzień Dziecka 
w kinie Promień

Premiera sztuki 
Do końca świata

Jubileusz 10-lecia 
Parafialnej Orkiestry 

Dętej z Siedlisk


