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Nadanie Stefanowi Rojkowiczowi pierwszego stopnia oficerskiego
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stycznia 2021 r. w Wojskowej Komendzie
Uzupełnień w Tarnowie odbyła się
uroczystość nadania pierwszego stopnia
oficerskiego szer. nie podl. ob. sł. wojsk. Stefanowi
Rojkowiczowi, mieszkańcowi Łowczowa.

FOT. WKU W TARNOWIE

– To dzisiejsze mianowanie jest symbolem podziękowania i podkreślenia wielkich zasług dla Polski. Nie byłoby dzisiaj prawdziwej suwerennej Polski, gdyby nie tacy ludzie jak Pan – Panie Poruczniku –
te słowa Wojskowy Komendant Uzupełnień w Tarnowie ppłk Andrzej
Korytko skierował do szer. nie podl. ob. sł. wojsk. Stefana Rojkowicza.
Wojskowy Komendant Uzupełnień w Tarnowie w imieniu
Prezydenta RP wręczył panu Rojkowiczowi akt mianowania na
pierwszy stopień oficerski. Uroczystość odbyła się z udziałem
Magdaleny Marszałek, burmistrza Tuchowa.
Panie Poruczniku, gratulujemy i życzymy dużo zdrowia!
Bliżej o tej zasłużonej dla ojczyzny postaci w najbliższym czasie.

Dołącz do armii
wojowników
Leosia!
▶ str. 36
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O

kultura

n – 2020 rok – był
inny. Dla kultury
był wyzwaniem. Musiała się ona
w jego rzeczywistości
i zamkniętej codzienności odnaleźć. Kulturę
tworzy człowiek.
Tworzymy ją wspólnie.
Dlatego w 2020 roku
przyszło się nam zmierzyć z innym wymiarem
życia społecznego –
wirtualnym. Częściowo
życie z ziemi przenosiliśmy w chmury.

Dynamiczny początek
Nie przewidując innego
niż zwykle obrotu rzeczy,
planowaliśmy, że rok 2020
– jubileuszowy rok miasta –
będzie bogaty w wydarzenia
przypominające o historii tego
miejsca, w których będziemy
z radością i chęcią uczestniczyć. Rozpoczęliśmy z rozmachem – sylwestrem na tuchowskim rynku, później Orszakiem
Trzech Króli, spotkaniem
noworocznym, koncertami
inaugurującymi obchody
680-lecia lokacji miasta i ogólnopolskim turniejem tańca.
Wjazd w sieć
Rozpoczętą kulturalną
brawurę zahamował, a wręcz
zatrzymał, nieznany dotąd
nikomu COVID-19. Zamknęliśmy budynek, ale nie zamknęliśmy kultury. Nie wychodząc
z domu, wspólnie z mieszkańcami tworzyliśmy nową formę
kultury online.
Żeby działania w obszarach
kultury wkomponować w wirtualny świat, bardziej zaktywizowaliśmy się na Facebooku Domu
Kultury i kanale YouTube.
Żeby móc przestrzenie
kultury udostępnić i skomunikować się online z mieszkańcami Tuchowa i świata, stworzyliśmy również nową stronę
internetową www.dktuchow.pl.
Zaułki kulturyON
Pomimo trudnego czasu,
realizowaliśmy rozpoczęte
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TUCHOWSKI DOM KULTURY W 2020 ROKU
– POMIMO WSZYSTKO
projekty. W ramach programu
„Równać Szanse”, młodzież,
która zdołała w normalnych
warunkach odwiedzić rozgłośnię radiową, stację telewizyjną
i redakcję gazety, redagowała
i wydała dwa numery własnej
gazety „Na moje oko”, spotykając się online.
Napisaliśmy i wypełniliśmy
często zapomnianą historią
projektem pn. „Pogórzański
Szlak Dumy z Niepodległej”,
tworząc dla niego stronę
internetową z wirtualnym
spacerem, mapą, dziesiątkami
zdjęć i opisów 78 punktów
historycznych na terenie gminy
Tuchów i 14 sąsiednich miast
i gmin (http://szlakniepodleglosci.eu/).
Przeprowadzaliśmy wydarzenia online: prezentacje
tuchowskich publikacji,
pokazy i zajęcia zza monitora,
filmy okazjonalne, spotkania
w muzeum i wiele innych
spontanicznych kulturalnych
akcji, pamiętając o ważnym
jubileuszowym roku.
Ruszyć w świat
Tuż po tym, kiedy otworzono lasy, zorganizowaliśmy kilka wydarzeń,
podczas których chcieliśmy
odczuć namiastkę obecności
drugiego człowieka: objazdowy Dzień Dziecka, kilka
wystaw, pikniki edukacyjne,
w tym na Skałce, koncerty,
konkursy, festiwale, a nawet
jako jedyni w regionie
tarnowskim, dożynki gminne.
Chcąc w tych czasach szczególnie pokłonić się tradycji,
odtworzono ją sprzed wielu
lat i dokonano wypieku Tuka
Tuchowskiego.
Pomiędzy covidowymi
kaprysami zdążyliśmy przeprowadzić kilka zajęć dla dzieci

Wydawca: D
 om Kultury w Tuchowie,
ul. Chopina 10, 33-170 Tuchów

i młodzieży oraz zagrać kilka
filmów w kinie „Promień”.

Kultura w dłoni
Założyliśmy Kulturalny
Kram (sklep, też online)
i rozpoczęliśmy promocję
gminy poprzez pamiątki,
gadżety, produkty tuchowskie
oraz skutecznie i kulturalnie
wprowadziliśmy je do sprzedaży. Zakupiliśmy maszynę
drukarską, żeby móc drukować
ulotki, broszury i inne małe
formy, w tym tuchowskie
kalendarze.
Dla b ezpieczeństwa
zmodernizowany został
monitoring i założone nowe
kamery w Domu Kultury
oraz muzeum, w tym w salach
ekspozycyjnych w „Sokole”.
Przyszłość to kultura
Nie sposób wymienić
wszystkich podejmowanych
w 2020 roku działań. Pomimo
panującej sytuacji staraliśmy
się wychodzić rzeczywistości
naprzeciw. Ubiegły rok był
trudny dla wszystkich, dla
kultury również. Zawsze
jednak przyświecała i nadal
przyświeca nam nasza wizja:
„Największą wartością każdej
formy życia, w tym kultury, jest
drugi człowiek – człowiek
osadzony w przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Dom
Kultury w Tuchowie zawsze
był, jest i będzie z ludźmi,
blisko ludzi i dla ludzi.
Tworzymy, upowszechniamy
i chronimy kulturę. Wszyscy
pracujemy dla niej najlepiej jak
potrafimy”.
Za Państwa obecność
serdecznie dziękujemy!
Janusz Kowalski
i kadra Domu Kultury
w Tuchowie
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Kolejny rok – kolejne inwestycje
Długo wyczekiwaliśmy nadejścia
nowego 2021 roku, z nadzieją, że
będzie lepszy, łaskawszy. Poprzedni
– 2020 – był pełen obaw o to, jakie
samorząd poniesie straty finansowe
w związku z pandemią, jak liczne
obostrzenia odbiją się na planowanych inwestycjach. Z tego powodu
podjęliśmy wiele starań, aby zdobyć
jak najwięcej dotacji na przyszłe
lata. Udało się i dzięki tej pracy
w 2021 roku budżet inwestycyjny
wyniesie niemal 17 mln złotych, co
oznacza dwukrotnie większą wartość,
niż poprzedni.
Zanim przedstawię planowane
zadania majątkowe, warto przytoczyć
ogólne ramy nowego budżetu.
Dochody ogółem wyniosą
91 764 234 zł, w tym dochody bieżące
80 894 000 zł i dochody majątkowe
10 870 234 zł. Wydatki ogółem wyniosą
96 342 082 zł, w tym wydatki bieżące
79 656 270 zł i wydatki inwestycyjne
16 685 812 zł. Deficyt wyniesie
4 577 848 zł. Zadłużenie ogółem,
po spłacie wcześniej zaciągniętych
kredytów i pożyczek, wyniesie na
koniec 2021 roku 25 172 731 zł
(27% dochodów ogółem). Przy
tej okazji składam podziękowanie
wszystkim radnym Rady Miejskiej,
za merytoryczną dyskusję i przyjęcie
budżetu, który będzie podstawą do
realizacji zadań nakreślonych ustawą
o samorządzie gminnym.
W tym roku największa część
budżetu inwestycyjnego będzie
związana z działaniami ekologicznymi w szczególności dotyczącymi poprawy jakości powietrza.
Do czystego powietrza jeszcze
bardzo daleko, jednak mierzymy się
z problemem. W najbliższym czasie
ruszamy z rekrutacją do dwuletniego
programu rządowego STOP SMOG,
który zakłada pełną termomodernizację 121 domów dla osób o najniższych dochodach. Wiemy doskonale,
że to właśnie rodziny o najniższym
statusie społecznym mają ograniczone możliwości finansowe, stąd
duże wsparcie kierujemy właśnie do
nich, a maksymalna kwota dotacji
na jedno gospodarstwo domowe
może wynosić 53 tys. zł. Będziemy
również kontynuować wymianę
pieców zarówno w naszych blokach,
jak też w domach jednorodzinnych,

w ramach uchwalonego dwa lata temu
gminnego programu. Dzięki temu
zarówno w tym roku, jak i w następnych, mieszkańcy będą mogli starać
się o dotację w wysokości do 5 tys. zł
na wymianę pieca i instalacji. Rozpoczynamy też montaż ogniw fotowoltaicznych (70 szt.) i instalacji solarnych
(21 szt.) u mieszkańców w ramach
unijnego projektu „Ekopartnerzy na
rzecz słonecznej energii Małopolski”.
Przygotowujemy się również do
montażu instalacji fotowoltaicznych
na gminnych budynkach użyteczności
publicznej. Po raz pierwszy w historii
naszego samorządu, dzięki środkom
unijnym, będziemy montować przydomowe oczyszczalnie ścieków
(71 szt.), przystępujemy do budowy
odcinków wodociągu w Jodłówce
Tuchowskiej, Lubaszowej i Zabłędzy.
Spółka pozyskała też środki
krajowe na wodociąg w Karwodrzy,
w „Piekiełku”. W ramach Tarczy Antykryzysowej chcemy rozdzielić kanalizację deszczową i sanitarną na ulicach:
Wróblewskiego, Jana III Sobieskiego
i Głębokiej, i rozwiązać tym samym
problem wód zalewających Delikatesy
Centrum i Taurusa, a także odciążyć
oczyszczalnię ścieków, która w tej
chwili oczyszcza nie tylko ścieki, ale
i wodę opadową. Z tego miejsca dziękuję każdemu mieszkańcowi, który
nie czekając na wsparcie finansowe,
realizuje we własnym zakresie proekologiczne działania, takie jak: wymiana
pieców, montaż instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła, budowa przydomowych oczyszczalni, czy zagospodarowanie wód opadowych. Myślę, że
te wspólne wysiłki dadzą wymierny
efekt, z korzyścią dla natury, naszego
zdrowia i przyszłych pokoleń.
Jednym z najważniejszych
obszarów inwestycyjnych w większości gmin jest drogownictwo.
Nie inaczej jest w naszej gminie.
Dlatego zaplanowaliśmy wiele zadań
w tym zakresie. Na wiosnę ruszamy
z modernizacją kilkunastu odcinków
dróg, na które podpisaliśmy umowę
jeszcze w ubiegłym roku. Złożyliśmy wnioski na dotację w ramach
Funduszu Dróg Samorządowych na
drogę w Jodłówce Tuchowskiej prowadzącą na Brzankę i na ul. Warzywną
w Tuchowie. W ramach remontu
dróg dojazdowych do pól będziemy

się starać o dotację na tego typu drogi
w Jodłówce Tuchowskiej, Burzynie
i Buchcicach. Chcemy też połączyć
chodnikiem Dąbrówkę Tuchowską
z Siedliskami w ramach Inicjatyw
Samorządowych Województwa Małopolskiego. Rozpoczniemy projektowanie długo oczekiwanego chodnika
w Zabłędzy, z wolnych środków postaramy się rozpocząć budowę pierwszego etapu chodnika na ul. Długiej
w Tuchowie. Warto tutaj wspomnieć
o unijnych zadaniach realizowanych
w naszej gminie przez inne szczeble
samorządowe, które współfinansujemy. Właśnie w tym roku zostanie
zakończona budowa obwodnicy
Tuchowa, a obserwując tempo prac,
chyba nikt z nas nie ma już wątpliwości, że jest to realny termin oddania
jej do użytku. W tym też roku Powiat
Tarnowski będzie prowadził modernizację drogi Karwodrza-Ładna.
Bezpośrednio z drogownictwem
wiąże się temat oświetlenia dróg i ulic.
W tym zakresie mamy bardzo dużo
zgłoszeń i potrzeb, dlatego czynimy
starania, aby wygospodarować
większe środki finansowe. Rozpoczynamy również wymianę lamp sodowych na ledowe, co przyczyni się do
osiągnięcia oszczędności w zużyciu
energii elektrycznej.
Zamierzamy kontynuować
poprawę bazy sportowej i rekreacyjnej, dlatego planujemy wymianę
nawierzchni
z asfaltowej
na bezpieczną
na kolejnym
boisku przyszkolnym,
tym razem
w Łowczowie.
Dzięki pozyskanej dotacji
z Ministerstwa Sportu
powstanie
s z a t n i a
na b oisku
w Siedliskach.
Jeśli tylko
pozwolą na
to warunki
pandemiczne,
zamierzamy
w k rót c e
udostępnić

miasto i gmina

mieszkańcom nowo wybudowany
obiekt znajdujący się przy ul. Żeromskiego w Tuchowie.
Poza realizacją tych i innych
inwestycji mamy zamiar rozpocząć
wiele prac projektowych tak, aby jak
najlepiej przygotować się do nowej
perspektywy unijnej, która ruszy
prawdopodobnie w 2023 roku. Od
tego, jak będziemy przygotowani,
zależy sukces w pozyskiwaniu nowych
środków, dlatego chcemy zlecić kilkanaście nowych projektów, a wśród
nich:
• projekt placu targowego
w Tuchowie przy rynku
• koncepcja zagospodarowania
terenu rekreacyjnego przy „Skałce”
w Tuchowie
• projekt trasy rowerowej – single
tracka z Lubaszowej na Brzankę
z modernizacją budynku stacji
kolejowej w Dąbrówce Tuchowskiej jako miejsca obsługi ruchu
turystycznego
• projekt przebudowy zjazdu z drogi
wojewódzkiej na Tuchowską Strefę
Aktywności Gospodarczej
• projekt archiwum i zagospodarowania terenu kotłowni przy
os. Centrum w Tuchowie
• studium wykonalności Centrum
O pi eku ńc z o - Mi e s z k a l ne go
„Nadzieja”
• projekt garażu dla OSP w Jodłówce
Tuchowskiej
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• projekt zagospodarowania
centrum wsi w Dąbrówce Tuchowskiej
• projekt modernizacji sanitariatów
w Szkole Podstawowej w Siedliskach
• projekt klimatyzacji w Szkole
Muzycznej I st. w Tuchowie
• projekt instalacji urządzeń fotowoltaicznych na budynkach
użyteczności publicznej gminy
Tuchów
• projekt modernizacji drogi
Zabłędza-Piotrkowice
• projekt bezpiecznych przejść dla
pieszych na DW 977 w Siedliskach
i Tuchowie (ul. Mickiewicza)
• dokumentacja modernizacji dachu
na budynku mieszkalnym w Siedliskach (Zabiele)
Lista prac projektowych jest
otwarta i będzie uzupełniana na
bieżąco, wraz z pojawiającymi się
potrzebami i pomysłami. Mam
nadzieję, że te ambitne i wymagające plany doczekają się szczęśliwego finału. Podsumowując zakres
zamierzonych zadań w 2021 roku,
mogę z całą pewnością stwierdzić,
że nie zaspokoimy wszystkich
potrzeb, nie spełnimy również
wszystkich wymagań i życzeń,
jakie zgłaszają nam mieszkańcy.
Mogę jednak zapewnić, że zrobimy
wszystko, co w naszej mocy, aby
racjonalnie wykorzystać posiadane
środki finansowe i zamienić je na
infrastrukturę, z której korzystamy
każdego dnia.
Magdalena Marszałek
Burmistrz Tuchowa
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uroczystość

JANUSZKOWALSKI

W

czwartek 28 stycznia
2021 r. w tuchowskim Domu Kultury
odbyło się noworoczne
spotkanie połączone
z wręczeniem honorowych
wyróżnień statuetką „Melaniusz”.
Tegoroczną uroczystość rozpoczął zespół muzyczny pod kierownictwem Marka Jachera. Burmistrz
Tuchowa Magdalena Marszałek
w swoim wystąpieniu odniosła się

…za determinację w podtrzymywaniu czytelniczego ducha w gminie
Tuchów; propagowanie literatury
wartościowej; nieustanne i życzliwe
wspieranie działalności edukacyjnej
placówek oświatowych, instytucji,
organizacji oraz społeczności
lokalnej…
Bogusława Zofia Fula
Przedsiębiorca. Od 1990 roku
właścicielka księgarni „Bajka”.
Wcześniej pracowała jako kierownik
księgarni „Dom Książki”, która
mieściła się w budynku „Sokoła”
w Tuchowie. Mimo różnorodnych zmian społeczno-gospodarczych zachodzących w Polsce
i skutków z nimi związanych podejmowała starania, które zapewniały
ciągłość trwania księgarni. W początkowych latach działalności pozyskiwała książki, o które wówczas było
bardzo trudno, a o które zabiegali
coraz liczniejsi, a nawet stali nabywcy.
Zawsze dbała, by jej księgarnia
wyposażona była w dobrą i wartościową literaturę dla wszystkich grup
wiekowych – w książki fachowe,
podręczniki i wydawnictwa albumowe. Wychodząc naprzeciw
potrzebom społecznym, dbała –
i nadal to czyni – by biblioteki szkolne
poszerzały swój księgozbiór o trudno
dostępne lektury szkolne, a uczniowie
szkół w obowiązujące podręczniki.
W sytuacji kryzysu zewnętrznego,
związanego z biedniejącym społeczeństwem, możliwościami sprzedaży internetowej, chcąc zapewnić
ciągłość swej działalności, zmieniła
lokal na mniejszy, mieszczący się
przy ul. Ogrodowej 1 w Tuchowie
i poszerzyła usługi o sprzedaż artykułów papierniczych.
Jak sama jednak podkreśla,
nie kieruje nią chęć zysku,
le cz
miłoś ć
do
ksi ążek
i pragnienie, by kupowane i czytane
były książki dobre. Będąc zaangażowaną w życie kulturalne regionu, od
samego początku swojej działalności
wspiera organizatorów konkursów,
fundując nagrody lub – jeśli nie może
inaczej – obniżając ceny lub oferując
ceny hurtowe. Wyjątkowość Bogusławy Fuli określa bajkowe miejsce
tworzone z sercem dla literatury
i ludzi, o czym świadczy nazwa księgarni -„Bajka”.
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UHONOROWANI STATUETKĄ „MELANIUSZ”
ZA ZASŁUGI DLA ROZWOJU MIASTA
I GMINY TUCHÓW 2020/2021
do minionego 2020 roku oraz przedstawiła założenia planistyczne na
rok 2021. Po wystąpieniu nastąpiło
uroczyste wręczenie statuetki „Melaniusz”. Decyzją Kapituły uhonorowani zostali: Bogusława Zofia Fula,

…za poświęcenie własnej fascynacji sportem dobru społeczności
lokalnej; wytrwałą i cierpliwą pracę
na rzecz podnoszenia standardów
wydarzeń sportowych w gminie
Tuchów; nieugiętą wierność grze
zgodnej z zasadami, które krzewi
wśród młodzieży i umiejętność twórczej współpracy z innymi…
Kazimierz Gawryał
Sportowiec i pasjonata. Ojciec
sześciorga dzieci. Od 15. roku życia
zaangażowany w działalność organizacji takich jak: Ludowe Zespoły
Sportowe i Ochotnicza Straż Pożarna,
które pozwalały realizować zainteresowania, doskonalić sprawność

…za całokształt 30 lat swej działalności; kreowanie życia kulturalnego w gminie Tuchów; popularyzowanie różnorodnych form kultury;
bycie dla ludzi i z ludźmi oraz działalność dla dobra naszego lokalnego
dziedzictwa i ludzi tworzących naszą
społeczność…
Dom Kultury w Tuchowie
Działa nieprzer wanie od
1991 roku. Oprócz głównej siedziby
w Tuchowie posiada swe filie
w Burzynie, Jodłówce Tuchowskiej,
Siedliskach. Instytucja ta z dużym
zaangażowaniem prowadzi szereg
zadań w zakresie upowszechniania
szeroko pojętej kultury, historii Polski

Kazimierz Gawryał i Dom Kultury
w Tuchowie. Wręczenia statuetek
oraz okolicznościowych dyplomów
dokonali: burmistrz Tuchowa
Magdalena Marszałek oraz przewodniczący Rady Miejskiej w Tuchowie

Stanisław Obrzut. Laudacje odczytał
zastępca burmistrza Wiktor Chrzanowski.
Po ceremonii wręczenia statuetek zespół muzyczny wykonał
niezwykły koncert, po którym

fizyczną i charakter. W roku 1970
został członkiem klubu LZS Karwodrza, a od 1972 roku prowadził jego
kronikę. W 1971 roku wstąpił do OSP
i przez 12 lat pełnił funkcję gospodarza remizy.
W 1978 roku został prezesem
klubu LZS Karwodrza, a z jego inicjatywy powołano kilka sekcji, m.in.:
piłki nożnej, tenisa stołowego, lekkoatletyczną, turystyczną. Drużyna piłki
nożnej (w tym dwie drużyny młodzieżowe) zaczynała od ligi gminnej,
awansując kolejno do międzygminnej
i do klasy „B”. Klub reprezentował
gminę Tuchów w Wojewódzkich
Igrzyskach LZS w różnych dyscyplinach oraz województwo tarnowskie
podczas ogólnopolskich zawodów
„Rowerem wszędzie” i „Złoty kask”.
Sam Kazimierz Gawryał podnosił
swoje kwalifikacje, uzyskując uprawnienia trenera piłki nożnej PZPN
oraz w 1984 roku kończąc kurs
trenerski i zdając egzamin przed
komisją Polskiego Związku Tenisa
Stołowego. Jako trzeci w województwie miał uprawnienia sędziego
klasy państwowej PZTS. Prowadzona przez niego drużyna tenisa
stołowego od klasy „A”, przez ligę
wojewódzką i III ligę w 1993 roku
awansowała do II ligi. Wchodząc
w skład Zarządu Tarnowskiego
Związku Tenisa Stołowego, został
członkiem Komitetu Organizacyjnego meczu Superligi Tenisa Stoło-

wego Polska-Holandia, który odbył się
w Tarnowie w 1993 roku.
Klub sportowy LZS Karwodrza trzykrotnie zwyciężył w konkursie „Omega”
o sportowy znak jakości, dwukrotnie
był laureatem konkursu Ministerstwa
Sportu i Turystyki na zorganizowanie
najlepszej imprezy sportowej – w 2009 r.
„Karol” i w 2014 r. „Sportowa Gwiazda”.
Za otrzymane środki finansowe zakupiono sprzęt sportowy, którego część
klub przekazał uczniom szkoły podstawowej w Karwodrzy. Dzięki staraniom
Kazimierza Gawryała zmodernizowano boisko sportowe, dostosowano
jego parametry do obowiązujących
standardów i zadbano o odpowiednie
zaplecze sportowe, a współpraca
z młodzieżą i osobami wspierającymi
jego działania zaowocowała w liczne
imprezy sportowe w Karwodrzy,
a wśród nich: Mistrzostwa Szkół
Powiatowych w Piłce Nożnej (ośmiokrotnie), Turniej Wsi Gminy Tuchów
(dwukrotnie), Międzynarodowy Turniej
Piłki Nożnej Ministrantów, Powiatowe
i Międzypowiatowe Turnieje „Wakacje
z Piłką Nożną”, Turnieje Oldbojów,
Wakacyjne Turnieje Plażowej Piłki
Siatkowej, Turnieje Rodzinne oraz
Małopolskie Igrzyska LZS w dwunastu
dyscyplinach (2018 r.).
Do osiągnięć sportowych z jego
udziałem należy wielokrotne mistrzostwo województwa w czwórboju władz
samorządowych. Drużyna w składzie:
Kazimierz Gawryał, Bogdan Szeląg,

Józef Szary trzykrotnie wywalczyła
wicemistrzostwo Polski (Siedlce 2011,
Opole 2012, Ełk 2013). Mistrzostwo
Polski osiągnęła drużyna w składzie:
Kazimierz Gawryał, Bogdan Szeląg,
Marek Krzemień (Siedlce 2018).
Kazimierz Gawryał został najlepszym zawodnikiem Ogólnopolskich
Igrzysk.
Za wieloletnią działalność sportową i turystyczną, czynny udział
w organizacji zawodów w klubie,
gminie, powiecie oraz osiągnięte
wyniki sportowe otrzymał odznaczenia państwowe i sportowe, m.in.:
Brązowy i Srebrny Krzyż Zasługi,
Złoty Medal 80-lecia PZPN, odznaki:
Za Zasługi dla Województwa Tarnowskiego, Zasłużony Działacz Turystyki,
Zasłużony Działacz LZS, Zasłużony
Działacz Kultury Fizycznej.
Aktualnie jest wiceprezesem ds. sportu Powiatowego
Zrzeszenia LZS w Tarnowie
i członkiem Prezydium Małopolskiej
Rady LZS w Krakowie.
Jest przykładem człowieka, który
systematyczną pracą, z cierpliwością,
wytrwałością i umiejętnością współpracy z młodzieżą i starszymi realizuje wytyczone cele. Wyróżniają go
opanowanie, takt i skromność, które
– we współczesnym świecie pełnym
hałaśliwych rywalizacji, radykalnie
asertywnych zachowań i nie zawsze
gry zgodnej z zasadami „fair play” –
niewątpliwie zasługują na uznanie.

której organizuje coroczne Międzynarodowe Spotkania Miast Bliźniaczych.
W jego kulturalnej przestrzeni
od 2011 roku znajdują się również
Cyfrowe Kino 3D „Promień”, które
oprócz stałego repertuaru zawiera
ofertę edukacyjną dla dzieci
i młodzieży szkolnej oraz Punkt Informacji Turystycznej prowadzący działalność informacyjną i promocyjną
Tuchowa i regionu.
Od 2012 roku wydaje lokalną
gazetę „Kurier Tuchowski” – skarbnicę wiedzy o życiu naszej lokalnej
społeczności, a od 2013 roku w jego
struktury wchodzi Muzeum Miejskie
w Tuchowie gromadzące kilka tysięcy

eksponatów pokazujących historię
i bogactwo etnograficzne ziemi
tuchowskiej, którego dopełnieniem
od 2019 roku jest muzeum znajdujące
się w podziemiach „Sokoła”.
W roku 2019 w Domu Kultury
w Tuchowie powstała Pracownia
Artystyczna „Promyczek”, kierująca do
dzieci i młodzieży ofertę umożliwiającą
poszerzanie wiedzy, zdolności, doskonalenie umiejętności manualnych, intelektualnych, rozbudzania pasji i wrażliwości na piękno drugiego człowieka.
Rok 2020, pomimo trudności związanych z narzuconymi ograniczeniami,
dla zespołu tuchowskiej kultury stał
się impulsem do rozwoju i poszukiwania nowych form dotarcia do społeczeństwa. W pierwszej połowie roku
powstał projekt tuchowskich gadżetów,
a w ślad za nim Kulturalny Kram –
stacjonarny i internetowy sklep,
w którym są one sprzedawane. Kolejne
miesiące to różnorodność form twórczej aktywności pracowników Domu
Kultury w Tuchowie, którzy ze swym
programem poprzez profile społecznościowe, kanał YouTube, stworzoną
nową stronę internetową i „Kuriera
Tuchowskiego” docierali nie tylko
do mieszkańców naszej gminy, ale
wychodzili poza jej granice. Pomimo
zamknięcia instytucji starali się zawsze
być blisko ludzi.
Dzięki kreatywności i zaangażowaniu zespołu tuchowskiej kultury
Dom Kultury w Tuchowie jest instytucją kultury wyróżniającą się na tle
innych – to artystyczna i kulturalna
przestrzeń bez granic.

i gminy, tradycji, a także promowania
i budowania postaw patriotycznych.
Otwarta dla ludzi współpracuje
z instytucjami, stowarzyszeniami,
parafiami, orkiestrami, amatorskimi
ruchami artystycznymi, organizacjami charytatywnymi, wspierając ich
w działaniach i aktywnie w nich współuczestnicząc. Kieruje bogatą ofertę
edukacyjną, artystyczną, rozrywkową,
wystawienniczą, organizuje wydarzenia o zasięgu lokalnym i międzynarodowym, pozyskuje liczne fundusze
zewnętrzne oraz publikuje wydawnictwa poświęcone miastu i gminie.
Od 2000 roku aktywnie wspiera
i organizuje współpracę miast partnerskich gminy Tuchów, w ramach

tradycyjnie przewodniczący Rady
Miejskiej w Tuchowie złożył noworoczne życzenia mieszkańcom gminy
Tuchów. Wydarzenie transmitowane
było poprzez platformę telewizji
internetowej STARnowa.TV.
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Tuchowianin z wyboru –
ambasadorem muzycznym
naszego miasta
Z Jubilatem rozmawiała Zdzisława Krzemińska

Jan Mikołaj Gładysz – rodem ze Skomielnej Białej, absolwent LO i SM I st. w Rabce. Studia magisterskie
(muzykologia) i doktoranckie (nauki humanistyczne) ukończył na KUL w Lublinie. Współzałożyciel Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych, członek Diecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej w Tarnowie. Pedagog,
autor książek i publikacji, wydawca, kompozytor, społecznik. Od 40 lat organista w Sanktuarium Matki Bożej
Tuchowskiej i dyrygent Sanktuaryjnego Chóru Mieszanego. W maryjnej świątyni prowadził także Sanktuaryjną
Orkiestrę Dętą, Zespół Młodzieżowy i scholę Maryjne Nutki. Pracował również w Diecezjalnym Studium Organistowskim (1981-2017) i Społecznym Ognisku Muzycznym w Tarnowie oraz w tuchowskim LO jako nauczyciel
muzyki. Nauczyciel i od 2012 roku dyrektor Społecznego Ogniska Muzycznego, a od 2013 roku organizator
i dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Tuchowie. Dwukrotny laureat „Melaniusza” – wyróżnienia za zasługi
dla rozwoju miasta i gminy Tuchów; najpierw z SChM za propagowanie kultury muzycznej i promocję miasta
w Polsce i za granicą, a w 2009 roku za szeroko pojętą działalność muzyczną sławiącą nasze miasto.
Staraniem ojców redemptorystów zasłużony Jubilat został odznaczony przez Ojca Świętego Franciszka
złotym medalem Benemerenti, który 20 XII 2020 roku dr. J.M. Gładyszowi podczas uroczystości jubileuszowej
w bazylice wręczył biskup tarnowski Andrzej Jeż.
Z.K.: Czy mały Jaś ze Skomielnej
Białej marzył o tym, by pójść
z muzyką przez życie i jaką drogą
dotarł do Lublina?
J.M.G.: Ja na pewno nie marzyłem,
to był raczej zbieg szczęśliwych
okoliczności, najpierw sugestia
taty, potem pierwsze lekcje u wujka
organisty, następnie potrzeba grania
na nabożeństwach (maj, czerwiec,
październik – wujek był gospodarzem, a wtedy jest najwięcej prac
polowych). Myśl, żeby się uczyć,
zakiełkowała dopiero w 8 klasie
podstawówki. W ostatniej chwili załapałem się do filii nowotarskiej PSM
I i II st. w Rabce. Miałem tam wspaniałych nauczycieli, których – choć
nie było łatwo – do dziś wspominam
z wdzięcznością. Np. trochę czasu
zajęło właściwe ustawienie aparatu
gry; ręka15-latka jest mniej podatna
od ręki 6-7-latka, a takich się teraz
przyjmuje do szkoły. Ponieważ dobrze
mi szło, okazało się, że dalej nie mogę
ćwiczyć na fisharmonii, tylko muszę
mieć w domu pianino. Postarał się o to
zapobiegliwy tato, który po okazyjnej
cenie kupił gdzieś na zachodzie Polski
dobry instrument. Moje umiejętności
chętnie wykorzystywali (oczywiście
za drobnymi nagrodami) sąsiedni
organiści, którzy chcieli gdzieś wyjechać z rodziną. Od czasów licealnych
miałem „stałe zatrudnienie” w kościele
na Obidowej (przepiękna zabytkowa
świątynia), gdzie posługiwali księża
marianie. W maturalnej klasie rektor
kościoła, ks. Tadeusz Rogalewski,
zmienił moje dalsze życiowe plany
i pokierował mnie na KUL. Pojechałem, zdałem egzaminy i okazało
się, że mnie przyjęli. Wiem, że rodzice
byli bardzo dumni z tego powodu,
szczególnie tato. Lublin okazał się
przyjaznym miejscem i zadomowiłem
się tam na całe 5 lat. Naturalnie, aby
się utrzymać i studiować, trzeba było
jeszcze coś robić (w domu pozostało
jeszcze 4 rodzeństwa, a łatwe nie
było). I tu okazało się, że nabyte wcześniej umiejętności są przydatne. Przez
cały okres studiów posługiwałem
jako organista w kaplicy akademika
KUL, a także w kaplicy cmentarnej,
która była kościołem parafialnym dla
jednej z części Lublina, a od 3. roku
studiów w kościele powizytkowskim,
w którym gromadziła się zwykle
„śmietanka intelektualna” Lublina,
jako drugi organista.
Z.K.: We wrześniu 1980 roku
pojawił się Pan w naszej parafii
jako młody, przystojny, wykształcony
i godny uwagi kawaler. Niedługo po
przyjęciu posady organisty założył

Pan rodzinę z Marią pochodzącą
z Zawadki na Zamojszczyźnie.
Budowę wspólnego domu poprzedziły
wynajmy mieszkań, na świat przyszły dzieci – Andrzej i Barbara. Jakie
miejsce zajmuje muzyka w Waszym
rodzinnym życiu?
J.M.G.: To zaczniemy od początku.
Najpierw dziękuję za tyle ciepłych
określeń mojej osoby. Nie myślałem,
że tak mnie postrzegano, to teraz
miłe. Rodzinę założyłem w 1983 r.,
a Marysię poznałem na „Spotkaniach
muzycznych” chórów działających
przy wyższych uczelniach Lublina.
Do 1989 r. mieszkaliśmy w wynajmowanych przez klasztor stancjach;
najpierw kawalerka u p. Zofii Tylko
(słynny dom w ulicy Tarnowskiej),
a potem u państwa Gąciarzów (na
Ryglickiej) i najdłużej u państwa
Dulianów (na Długiej). Z perspektywy czasu uważam to za bezstresowy
okres życia, nigdy nie musiałem się
martwić, czy będzie ciepło w domu
i kto zamyka drzwi (śmiech). Tam
też przyszły na świat nasze dzieci
i całą czwórką wprowadziliśmy się
do naszego niewykończonego jeszcze
domu z końcem lat osiemdziesiątych.
Początki były trudne, wszyscy się
pochorowaliśmy. A muzyka? Była
w naszym domu od zawsze, żona ma
cudowny głos, śpiewała w różnych
chórach w poszczególnych okresach
swego życia, grała także w szkolnej
orkiestrze na… saksofonie. I choć
z radością przystała do tuchowskiego
chóru, na orkiestrę przy sanktuarium
nie dała się przekonać. Pewnie tak
miało być. Dzieci od najmłodszych lat
obcowały ze śpiewem, najpierw kołysanki nucone przez mamę lub tatę,
potem proste piosenki. Publicznie
pierwsza wystąpiła 2,5-letnia Basia na
tuchowskim odpuście, starszy Andrzej
śpiewał wtedy w zespole dziecięcym
przy seminarium, którym opiekował
się wtedy muzykalny kleryk Janusz
Sok, dziś prowincjał zgromadzenia.
Dorastające dzieci śpiewały bardzo
często w różnych zespołach czy
solowo przy okazji konkursów (mają
na swoim koncie trochę laurów),
czy religijnych uroczystości. Bardzo
szybko też dzieci zostały włączone
do chóru, a za ich przykładem inni
chórzyści-rodzice przyprowadzali
również swoje. Taki wielopokoleniowy chór bardzo cieszył, były w nim
ciocie i wujkowie, szczególnie widać
było tę wspólnotę podczas wyjazdów
w Polskę i za granicę. Trochę się tego
nazbierało. A wracając do rodzinnego śpiewania, to największy kłopot
mieliśmy… w kuchni z garnkami.
Zapatrzeni w nuty niejednokrotnie

przypaliliśmy naczynia tak, że nie
nadawały się do użytku. W ten sposób
szybko zużyliśmy wiele kompletów
(śmiech).
Z.K.: Co Pan wiedział o Tuchowie,
przyjmując propozycję posady organisty w sanktuaryjnej parafii i jak
postrzega Pan dziś to miasto?
J.M.G.: Szczerze? Nic nie
wiedziałem o Tuchowie, gdzie leży
to miasto. Być może to też kolejny
szczęśliwy zbieg okoliczności.
Jednym z moich wykładowców był
o. prof. Józef Ścibor, który często na
marginesach zajęć mówił o Tuchowie.
Pod koniec 4. roku nauki zapytał, czy
nie miałbym ochoty zostać organistą
w Tuchowie, bowiem dotychczasowy,
po dłuższej hospitalizacji i 35 latach
posługi, odchodził na emeryturę.
Jadąc do domu po świętach wielkanocnych w 1980 r., wstąpiłem
do Tuchowa. Rozmawiałem wtedy
z o. Kazimierzem Plebankiem, który
był – jak się później okazało – moim
pierwszym proboszczem. Zaopiekował się mną wtedy o. Eugeniusz
Leśniak, oprowadził po świątyni,
zauroczył mnie wizerunek MBT,
trochę pograłem na chórze, zjadłem
obiad w refektarzu, potem poszliśmy
na miasto. Potem o. Leśniak często się
ze mną kontaktował, przyjeżdżał do
rodzinnego domu, aż wreszcie stanęło,
że pójdę do Tuchowa na próbę na rok.
Mamie to się zupełnie nie spodobało,
chciała, abym pracował w naszych
stronach, wolnych parafii nie brakowało. Ale to może kolejny szczęśliwy
traf. Tuchów po przyjeździe postrzegałem jako coś mi dobrze znanego
ze względu na charakter i obyczaje,
które cechują chyba wszystkie małe
ośrodki. Dziś jest to już zupełnie inna
miejscowość, pięknie się rozwijająca,
mieszkańcy wyjeżdżający do pracy za
granicę potrafią wykorzystać zdobytą
tam wiedzę i dbają o swoje domostwa. Widać wyraźnie, że ludziom
żyje się lepiej. Ot, prosty przykład,
przybywając do pracy w sanktuarium, zastałem ledwie jeden jako
taki parking, a dziś, łatwo policzyć,
ile i wciąż jest mało miejsca dla
zmotoryzowanych czcicieli MBT.
Pozostał jednak klimat tamtych lat,
tu wszyscy wszystko o sobie wiedzą,
czasem nawet wcześniej niż zainteresowana osoba. Obok wielu zaangażowanych w życie kulturalne, zawodowe
i niosących pomoc innym ludzi są
i malkontenci, którym nic się nie
podoba, lubią krytykować. Typowe
małomiasteczkowe zachowania, które
znam z innych miejscowości. Rodzice
zawsze mi mówili: „Nie przejmuj się,

rób swoje i to dobrze, nie patrz na
innych”. Staram się to czynić, jak tylko
potrafię najlepiej.

ten czas ofiarowali mnie i mojej pracy.
Byli ze mną wszędzie i za to im jestem
dozgonnie wdzięczny.

Z.K.: W kontekście zaszczytu
wspomina Pan przygotowanie
aranżacji orkiestrowych mszy jubileuszowej i repertuaru podczas
papieskich wizyt św. Jana Pawła II
w Tarnowie i w Starym Sączu. Jakie
jeszcze wyróżniają się spośród wielu
przeżyć i sukcesów w Pańskiej działalności muzycznej?
J.M.G.: Tak, to było niesamowite
przeżycie i odpowiedzialność. Bardzo
się cieszę, że stanąłem na wysokości
zadania i nie trzeba się było wstydzić tych aranży, zresztą wykorzystywane są do dziś, a niektóre były grane
w innych diecezjach podczas kolejnych papieskich wizyt. W tym miejscu
chcę podziękować śp. o. Plebankowi,
który umożliwił mi ukończenie
podyplomowych studiów kapelmistrzowskich na Akademii Muzycznej
w Katowicach. Były to 3 lata wytężonej
nauki, która, jak się okazało, bardzo
się przydała w pracy w sanktuarium
i dla diecezji. Ważnymi przeżyciami,
które się wiążą również z sukcesami,
były laury na konkursach i festiwalach chóralnych zdobyte z SChM.
Są one dla mnie szczególnie cenne, bo
wypracowane wspólnie. Dzięki temu
udało się odbyć kilkanaście podróży
zagranicznych, podczas których chór
się prezentował i zyskiwał pochlebne
recenzje. Najważniejsza z nich to
jubileuszowa pielgrzymka do Rzymu
i trzykrotne spotkanie z Ojcem Św.
Janem Pawłem II i słynne słowa wypowiedziane do nas podczas audiencji
w Castel Gandolfo: „Pozdrawiam
chór z Tuchowa, od redemptorystów, patrzcie. 50 lat mają, na tyle
nie wyglądają, a jeszcze śpiewają”.
To były cudowne chwile i przeżycia,
które później, jak klamrą zamknęły
się podczas uroczystości kanonizacyjnych bł. Kingi w Starym Sączu,
gdzie m.in. całe zgromadzenie liturgiczne śpiewało również skomponowaną przeze mnie pieśń ku czci
Pani ziem sądeckich. Może warto
wspomnieć również indywidualne
sukcesy z uczniami SOM w Tuchowie
na konkursach, nagrody na konkursach kompozytorskich. Pewnie się
trochę tego nazbierało przez te 51
lat, z czego 40 w Tuchowie. Jest też
praca w różnego rodzaju gremiach,
o których Pani wspomina na
początku. Na brak wolnego czasu nie
narzekam, choć pewnie, przynajmniej
teraz powinienem go mieć więcej dla
rodziny, żony, dzieci oraz rosnących
wnucząt. Przecież nie tak dawno oni

Z.K.: Praca organisty jest
wielowymiarowa i szczególna; czy
zastanawiał się Pan nad jej zaletami i wadami; jeśli tak, to proszę
wymienić po trzy z każdej.
J.M.G.: To trudne pytanie, ale
wśród zalet na pewno jest ta najważniejsza, czyli możliwość przebywania w miejscu świętym, blisko
Boga i Cudownego Obrazu, który
kiedyś po przyjściu do Tuchowa mnie
zauroczył, potem (chciałbym, aby tak
było zawsze) bliskość ze wspólnotą
parafialno-sanktuaryjną i możliwość
robienia tego, do czego zostałem przygotowany i co lubię. A wady? Gdybym
powiedział, że nie ma, to bym skłamał.
Najbardziej dotyka nieobecność
w rodzinie w niedziele i święta, to
ciągłe patrzenie, aby się nie spóźnić,
co nie zawsze się udaje (śmiech),
a z biegiem lat, jak zauważam, uciążliwa jest kumulacja uroczystości, np.
Boże Narodzenie w piątek, II dzień
świąt w sobotę i jeszcze niedziela.
Może to tak wygląda, że tylko siedzę
na chórze, a czasami wychodzę, aby
rozprostować kości, ale potrzebna jest
wtedy niezła kondycja i koncentracja
uwagi. Tymczasem licznik nie bije na
korzyść, a pesel robi swoje. Trudne
chwile były też w momentach rodzinnych uroczystości, czasem trzeba było
szukać zastępstw dość daleko, aby być
wtedy z rodziną. Na pewno doskwiera
siedzący tryb pracy, twarda ławka
(śmiech), a także różne warunki, co
się odbija również na zdrowiu. Zresztą
ten covidowski rok też wszystkim nam
nie sprzyjał. I może jeszcze potrzeba,
pragnienie – nie wiem, jak to nazwać
– większego zaufania do mnie i tego,
co robię. Ale to nie wada, to raczej
bolączka.
Z.K.: Jako organista był Pan
przez wiele lat członkiem redakcji
„Chorągwi Maryi”, publikując wtedy,
jak i później, ciekawe teksty dotyczące śpiewu podczas liturgii mszy
św. i nabożeństw. Czy uważa Pan,
że jesteśmy rozśpiewaną wspólnotą
parafialną?
J.M.G.: Parafianie, moim zdaniem,
nie przepadają za coniedzielnym
śpiewaniem, więcej aktywności jest
w dzień powszedni czy na nowennie.
Ale są chwile, kiedy dreszcze chodzą
po plecach, jak choćby na Gorzkich
Żalach, gdzie śpiewający mężczyźni
są niesamowici. Warto czekać na to
cały rok. Brakuje mi spontaniczności
w okresie świąt Bożego Narodzenia
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czy Wielkiej Nocy. Dla nas chrześcijan
są to fundamentalne wydarzenia,
dlatego według mnie, jeśli wierzę,
to śpiewam całym sobą, sercem,
myślą, głosem… Tłumaczenie, że
te czy inne pieśni nie są znane, nie
ma pokrycia w faktach. Wszystkie,
które gram i śpiewam były uczone
w naszym kościele. Może to wynika
z niewłaściwego zrozumienia pracy
organisty jako muzyka w parafii –
organista akompaniuje do śpiewu
wiernych, a nie popisuje się przez
mikrofon. Zawsze służy pomocą
w śpiewie, ale w dyskretny sposób.
Inaczej jest podczas obu odpustów,
pielgrzymi wiedzą, po co przyszli do
sanktuarium i angażują się w liturgię
również poprzez śpiew. Bardzo miłym
uczuciem jest fakt, gdy panowie organiści z różnych miejscowości dzwonią
do mnie po takim odpuście i proszą
o nuty śpiewanej w czasie liturgii
pieśni, bo wiernym, pielgrzymującym
do Tuchowa, bardzo się spodobała.
Z.K.: Jedną z pięknych kart
historii naszej 70-letniej parafii
pisze Sanktuaryjny Chór Mieszany,
który tworzą ludzie zafascynowani
muzyką, niektórzy, tak jak: Janina
Wszołek, Dorota Wiśniowska, zmarły
niedawno Władysław Sukiennik
i wielu innych są wiernymi Pana
chórzystkami od 40 lat! Na czym
polega fenomen tej wspólnoty?
J.M.G.: Cieszę się, że Pani o tym
wspomina. Czy tu jest jakiś fenomen?
Myślę, że to raczej potrzeba przebywania w grupie/zespole, w którym
są ludzie lubiący to, co ja, dzielenia się swoim talentem i radością
z innymi, a może przede wszystkim
wewnętrzna potrzeba serca; chce
chwalić Pana, śpiewać Jego Matce,
mam tyle powodów do wdzięczności,
a pieśnią, muzyką można wyrazić to,
czego nie wypowiedzą zwykłe słowa.
Nie na darmo mówi się, że muzyka
jest językiem duszy. I jeszcze jedna
ważna rzecz, chyba w tym wszystkim
najtrudniejsza; potrzebna jest umiejętność zaufania temu, kto ten zespół
prowadzi i że to, do czego zmierzamy,
jest dobre, jest właściwym kierunkiem. Wielokrotnie chórzyści się
o tym przekonali na własnej skórze
np. przez udział w konkursach i festiwalach, na których byliśmy nagradzani, czy choćby na wyjazdach
zagranicznych.

Z.K.: Co czeka parafian po osiągnięciu przez organistę wieku emerytalnego?
J.M.G.: Chyba to, co wszystkich
– muzyka w sanktuarium będzie
trwać. To nieprzerwany proces,
o którym pisałem w swojej książce.
Jest w klasztornym sklepiku, można
o tym poczytać. Nie ma ludzi niezastąpionych, a każdy wnosi, moim
zdaniem, coś dobrego.
Z.K.: Pański Jubileusz zaskakuje
różnorodnością sukcesów i zadziwia
organizacją życia; jaka maksyma
stanowi myśl przewodnią w Pańskim
działaniu?
J.M.G.: Za odpowiedź niech
wystarczy łacińska maksyma, którą
realizowali benedyktyni: „Ora et
labora” (módl się i pracuj), choć
mam wrażenie, że ja realizowałem
ją w odwrotnej kolejności, chyba że
przyjmiemy, iż praca jest (może być)
modlitwą. Cokolwiek było moim
udziałem to dar, za który Panu Bogu,
moim Rodzicom i Rodzinie jestem
wdzięczny.
Z.K.: Na przestrzeni 40 lat pracy
i życia w naszym lokalnym środowisku był Pan inicjatorem wielu
społecznych przedsięwzięć muzycznych np. koncertów kolęd dla
Nadziei. Co jest podstawą realizacji
trafionego – jak ten – pomysłu?
J.M.G.: W pierwszych latach mojej
posługi w sanktuarium za sprawą o.
proboszcza Plebanka i tradycji, która
była/jest w naszym narodzie, poznawałem parafię przy okazji roznoszenia
opłatków świątecznych. Poznałem
wtedy wiele rodzin, w których rodzice
z oddaniem i miłością, ale i troską
o przyszłość opiekowali się swym
potomstwem z niepełnosprawnością.
W zasadzie byli z tym problemem
sami. Dlatego, gdy przy WSD klerycy
zorganizowali stałą duchową opiekę
nad tymi rodzinami, obejmującą nie
tylko mieszkańców Tuchowa, zobaczyłem, jak wielkie to pole do działalności. Błysnęło wtedy światełko, że
trzeba jakoś pomóc. Wolontariusze
już byli, ale na potrzeby trzeba było
zdobyć środki. Zaproponowałem
chórowi koncert charytatywny dla
NADZIEI (tak brzmi nazwa Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół
Dzieci Niepełnosprawnych) i po raz
pierwszy wystąpiliśmy chyba w 1998 r.
Uzbierane datki przekazaliśmy prezesowi stowarzyszenia Marianowi
Gutowi. Udało mi się również zorganizować taki koncert z pomocą przyjaciół w Monachium w Niemczech,
który również okazał się owocny dla
NADZIEI. Potem był jeszcze jeden
czy dwa koncerty z udziałem innych
zespołów, aż w końcu w porozumieniu z dyrektorem Domu Kultury
w Tuchowie, Januszem Kowalskim,
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impreza charytatywna przeniosła się
do tej placówki kulturalnej, zyskała
większy rozmach – były nie tylko
koncerty, ale i aukcje, szkolne
zbiórki. I tak to trwa do dziś. Trochę
się niepokoiłem o jej los, gdy weszła
do naszego miasta Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy, ale okazało się,
że nasze społeczeństwo jest ofiarne.
Wciąż myślę jednak, że jak najwięcej
uwagi powinniśmy poświęcić
naszym „domowym” problemom.
Cieszy kolejna akcja dla małego
Leosia, w którą udało się zaangażować przyjaciół z partnerskiego
miasta Illingen.
Z.K.: Jako dyrektor placówek
Społecznego Ogniska Muzycznego
i Szkoły Muzycznej I stopnia, dyrygent chóru itp. ma Pan duży wkład –
co potwierdzają osiągniecia uczniów
i zespołów – w rozwój zdolności
muzycznych młodych ludzi i przygotowanie wrażliwych odbiorców
muzyki – w naszej małej ojczyźnie;
czy na tej przestrzeni wg Pana
zrobiono już wszystko?
J.M.G.: Myślę, że trochę już
zrobiono. Są dobre początki, które
dały podwaliny pod budowę struktur
edukacji artystycznej w mieście
i gminie. Szkoła ma swoje sale (co
prawda w trzech budynkach), dobre
wyposażenie w instrumentarium,
profesjonalną kadrę. Dla początkujących wypożycza instrumenty, szczególnie te mniej dostępne. Wciąż się
rozwija, obecnie liczy 122 uczniów
z miasta, gminy i okolicy. Duża w tym
zasługa burmistrzów – Mariusza Rysia
i Adama Drogosia oraz Rad Miejskich
za ich kadencji. To świetna sprawa,
że włodarze miasta dbają nie tylko
o jego materialny, ale i duchowy
rozwój. Zawsze powtarzałem, że im
więcej dzieci i młodzieży ma dodatkowe zajęcia, które są lub stają się
z czasem ich pasją, tym mniej zniszczonych znaków drogowych, rozrzuconych koszy w mieście, niegrzecznych zachowań itp. Uczniowie, aby
grać, muszą ćwiczyć, a to wymaga
czasu. Zresztą muzyka jest uporządkowanym czasem, zatem zainteresowani nią zyskują jeszcze jedną
umiejętność, o czym wielokrotnie
wspominali dyrektorzy czy nauczyciele szkół macierzystych w rozmowach – organizację czasu nauki.
Dzieci chodzące do szkoły muzycznej
wcale nie uczą się gorzej w ogólnokształcących placówkach. Gdy się
z nimi rozmawia, sami twierdzą, że
jak się to wszystko dobrze poustawia,
jest czas na komputer (choć teraz przy
zdalnym nauczaniu chyba wszyscy
mają go dość), zabawę, film, a nawet
pomoc w domowych zajęciach. To
ostatnie bardzo jest cenne, dlatego
moja prośba – Drodzy Rodzice, angażujcie swoje dzieci w życie domowe.
To się im przyda w dorosłym życiu.
Przed obecną panią burmistrz i Radą
Miejską, którzy wspierają działalność
artystycznej placówki, stoją nowe
wyzwania w bardzo trudnym dla
życia społeczno-gospodarczego czasie.
Szkole, a myślę, że i przede wszystkim
miastu, konieczna jest sala koncertowa,
wielkości np. kinowej. Może warto
by było pokusić się o jeden budynek
szkolny z zapleczem parkingowym,
to zmora naszej placówki. Przecież
miasto dysponuje gruntami, wśród
mieszkańców nie brakuje architektów,
firm budowlanych. A finanse? Zawsze
można się o nie starać w różnych
fundacjach, ministerstwach, parlamentach. Tym się mogą zająć specjaliści od
projektów. Może ta biblijna maksyma:
Kto prosi, otrzymuje, a kołaczącemu
otworzą, nie spełni się od razu. Ale
warto. Trzeba cierpliwości i wytrwania,
i tego właśnie obok zdrowia w tym
wyjątkowym czasie wszystkim decydentom życzę.

FOT. KRZYSZTOF JASIŃSKI

Z.K.: Czy jako organista ma Pan
swoje ulubione nabożeństwa i pieśni?
Jakiej muzyki chętnie Pan słucha,
relaksując się w domu bądź podczas
jazdy samochodem?
J.M.G.: Wszystko, co się wiąże
z liturgią, kościołemm jest dla mnie
piękne i ważne. Tęsknię za zapamiętanymi z dzieciństwa nabożeństwami
okolicznościowymi (majowe, czerwcowe, październikowe), które miały
bardzo rozbudowaną formę. Było
wystawienie NS, śpiewy litanii i pieśni,
kazanie, a po błogosławieństwie
komunia św. dla uczestników. Kiedy
po soborze wprowadzono wieczorną
Eucharystię, formę nabożeństw
zredukowano do minimum. Szkoda,
bo to są wyjątkowe i bardzo bogate
w treści formy pobożności ludowej.
Kiedy przyszedłem do Tuchowa, zafascynowały mnie nieszpory podczas
Wielkiego i Małego Odpustu, które
też miały okazałą formę, z kazaniem,
a nawet z procesją z NS. Po nich była
msza św. zamykająca odpustowy dzień
przed zasłanianym przy dźwiękach
fanfar (które nie wiadomo dlaczego
też zmieniono) Cudownym Obrazem.
Widok klęczących pielgrzymów i zatopionych w modlitwie wciąż wzrusza.
Ponieważ pracę magisterską pisałem
na temat nieszporów, ta liturgia
mnie urzekła. Nie trwało to jednak
długo, czemu? Nie wiem, też żałuję.

Uwielbiam towarzyszyć wiernym na
Gorzkich Żalach, przy tak zaangażowanym śpiewie przychodzą niesamowite pomysły w czasie gry, co stwarza
dodatkowy koloryt i jak mniemam
klimat pobożności. Wtedy czuję się
naprawdę potrzebny jako organista.
A czego słucham? Może jestem
staromodny, ale lubię piosenki
Skaldów, Czerwonych Gitar, No to co,
Niebiesko-Czarnych, Budki Suflera,
W. Warskiej, A. Jantar, Cz. Niemena
i tych, piosenkarzy, którzy prezentowali się w czasach mojej młodości.
Z zagranicznych cenię muzykę Pink
Floydów, ABBY, Roling Stonesów,
Andrea Bocelli’ego. Z pewnością
wszystkich nie wymienię. To długa
lista. W samochodzie słucham
II Programu PR, dużo się wtedy uczę,
jest tyle rzeczy do poznania. Cenne są
audycje np. W. Malickiego, koncertu
z uznanych filharmonii na świecie.
Przecież tam nie pojadę.

rozmowa

Z.K.: Jakie plany na najbliższą
przyszłość ma aktywny Jubilat –
wszechstronny pasjonat muzyki?
J.M.G.: Bardzo niewielkie, ale
trudne do zrealizowania. Marzę,
aby… odpocząć. Poprzedni rok
z COVID-19 dał się mnie i mojej
rodzinie mocno we znaki w różnych
aspektach jego obecności. Pesel też
powoli odciska swoje piętno przy
bardzo aktywnym, choć może dla
wielu niewidocznym, moim trybie
życia. Wiem, że muzyki w moim
życiu nie zabraknie i wiem też, że

moi najbliżsi, żona Marysia, dzieci
Andrzej i Basia ze współmałżonkami
Asią i Kamilem oraz wnuczęta Hania,
Mikołaj, Michał i Aniela będą mnie
wspierać i pomagać. Zresztą, jak to
śpiewają Golce: „Życie jest muzyką,
życie jest wygraną, póki nasze serca
kochać nie przestaną”. Ale myślę
też o wszystkich, którym muzyka
jest bliska i o tych, którzy jej jeszcze
nie znają – pielęgnujcie i poznajcie
piękno, bo piękno to miłość do
wszystkich i wszystkiego, a miłość
to Bóg.

wydarzenie

8

styczeń 2021 | nr 1 (99)

W 2500 miejscach w Polsce odbyły się mini
Orszaki Trzech Króli – w Tuchowie również!

„Panu dzięki oddawajmy”

MARIAKRAS

6

stycznia obchodziliśmy
uroczystość Objawienia
Pańskiego, Trzech Króli.

FOT. KRZYSZTOF JASIŃSKI, WOJCIECH KRAS

Co roku, od czterech już lat, w tym
dniu w Tuchowie organizowany jest
Tuchowski Orszak Trzech Króli.
Któż by się spodziewał, że w tym
roku liczne rzesze mieszkańców
miasta i gminy nie wyjdą na ulice
naszego miasta i nie wezmą udziału
w IV Tuchowskim Orszaku Trzech
Króli? Do końca płonęła nadzieja,
że obostrzenia sanitarne nie będą
aż tak rygorystyczne. Niestety, sytuacja epidemiczna nie pozwoliła na
coroczny wspólny pochód ulicami
Tuchowa. Zabrakło również orszakowych scenek i jasełek w wykonaniu
uczniów tuchowskich szkół, organizacji i stowarzyszeń. Jednak mimo
wszystko tradycja została zachowana,
a IV Tuchowski Orszak Trzech Króli
pod hasłem: „Panu dzięki oddawajmy” udało się zorganizować. Co
prawda w nieco innej formie – symbolicznie, lecz wymownie i równocześnie radośnie. Były korony, śpiewniki
i gazetki misyjne (Fundacja Trzech
Króli w tym roku łącznie rozdała
700 000 koron, 300 000 śpiewników
oraz 350 000 gazetek misyjnych).
Rozpoczęła go uroczysta Eucharystia w Kościele pw. św. Jakuba St. Ap.
w Tuchowie, w której udział wzięli
Święta Rodzina i Trzej Królowie. Po
mszy św. Trzej Królowie oraz Święta
Rodzina, w towarzystwie pastuszka
i „osiołka”, przeszli na tuchowski
rynek. To właśnie stąd, z płyty
tuchowskiego rynku, wyruszyli orszakowymi bryczkami wraz z jeźdźcami
na koniach ulicami naszego miasta:
Jana Pawła II, Reymonta, Kolejową,
Mickiewicza, Kopernika, Konopnickiej, Dzierżona, Słoneczną, Brzozówki, Leśną, Mickiewicza, Daszyńskiego, Tarnowską oraz Wysoką.
W tym roku to właśnie w ten sposób
mogliśmy być blisko i łączyć się
z mieszkańcami, którzy licznie zgromadzeni na swoich posesjach witali
przejeżdżający barwny korowód.
Kolędowe melodie, rozbrzmiewające
z orszakowej bryczki, niosły mieszkańcom radość z Bożego Narodzenia,
dobrą nowinę oraz nadzieję na lepsze
jutro.
Ogromnie się cieszymy i jesteśmy
wdzięczni za to, że mimo trudnej
sytuacji, przy zachowaniu reżimu
sanitarnego, udało się przeprowadzić tegoroczny IV Tuchowski Orszak
Trzech Króli.
Tradycja została zachowana,
a w serca mieszkańców radość wlana,
za co „Panu dzięki oddawajmy”.
W naszych domach zagościły
liczne relacje telewizyjne i fotograficzne z tego wydarzenia. Dziękujemy
za nie m.in.: Stanisławowi Podrazie,
Krzysztofowi Jasińskiemu i Wojciechowi Krasowi.
Zapewne tegoroczna, inna niż
zwykle, edycja Tuchowskiego Orszaku
Trzech Króli jest dobrą okazją do
refleksji i odczucia braku – braku
spotkania ze wspólnotą zgromadzoną na celebrowaniu uroczystości
Epifanii. Mamy nadzieję, że za rok
jubileuszowy V Tuchowski Orszak
Trzech Króli będzie mógł się odbyć
w zwykłej, tradycyjnej formie, bez
żadnych ograniczeń i obostrzeń.
Życzmy sobie, byśmy 6 stycznia

2022 r. mogli wspólnie tłumnie się
spotkać, dzielić się radością bycia
razem i w trójkolorowych pochodach za Trzema Królami: Kacprem,
Melchiorem i Baltazarem przejść
ulicami naszego miasta.

W organizację tegorocznego IV Tuchowskiego Orszaku
Trzech Króli włączyli się: Parafia
pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi
Panny w Tuchowie, WSD Redemptorystów, Parafia pw. św. Jakuba

St. Ap. w Tuchowie, Dom Kultury
w Tuchowie, państwo Sajdakowie
oraz Aleksander Kajmowicz.
Nad bezpiecznym przejazdem czuwały
Ochotnicza Straż Pożarna w Tuchowie
oraz tuchowska Policja – dziękujemy!

Staropolskie „Bóg zapłać”
wszystkim, którzy w jakikolwiek
sposób przyczynili się do organizacji
i przeprowadzenia IV Tuchowskiego
Orszaku Trzech Króli.
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ochani! W trudnym dla
nas wszystkich czasie
pandemii Dom Kultury
w Tuchowie stara się być
blisko Was i dla Was. Na
razie jednak możemy to
uczynić jedynie online.

MARIAKRAS
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stycznia w Domu
Kultury w Tuchowie
rozstrzygnięty
został konkursu online:
„Wirtualny spacer trasą
Tuchowskiego Orszaku
Trzech Króli”.

miejsce w Kościele pw. św. Jakuba
St. Ap. w Tuchowie.
Fundacji Orszak Trzech Króli
za udostępnienie kolędowych
ścieżek dźwiękowych.

Tych, którzy nie obejrzeli naszych
jasełek, zapraszamy na Facebooka lub
na stronę internetową Domu Kultury
albo bezpośrednio na kanał YouTube.
Zapraszamy również na jasełkową opowieść zapisaną na zdjęciach
z nagrań.
Załoga Domu Kultury
w Tuchowie

Konkurs orszakowy rozstrzygnięty!
6 stycznia razem z Trzema Królami
i ich orszakami.
Na stronie internetowej Domu
Kultury w Tuchowie oraz na naszym
Facebooku przez dziewięć dni publikowaliśmy plansze, na których ukryte
były rozwiązania zagadek.
Zagadki zadawali m.in.: Święta
Rodzina, Trzej Królowie, aniołowie,
gospodarz, pastuszek, Herod i diabły,
a prawidłowe ich rozwiązania nadesłało 13 uczestników, którzy tym
samym ZŁAMALI SZYFR TRZECH
KRÓLI!
Nadesłane zdjęcia plansz z rozwiązanymi zagadkami i szyfrem oceniało
jury. Tym razem było to jury inne
niż zwykle. Jury iście królewskie,
w składzie:
Król Kacper – Wacław Ropski
Król Melchior – Andrzej Jagoda
Król Baltazar – Jacek Ropski

Zgodnie z regulaminem konkursu
jury przyznało nagrody sześciu
osobom, które jako pierwsze nadesłały zdjęcia plansz z prawidłowymi
rozwiązaniami zagadek i szyfrem, były
to w kolejności nadsyłania prac:
1) Dawid Wajda
2) Karolina Wójcik
3) Martyna Wójcik
4) Jakub Wideł
5) Estera Niemiec
6) Maciej Sajdak
Mając na uwadze szczodrość
i hojność królewską, jury postanowiło przyznać upominki za udział
w konkursie wszystkim uczestnikom,
a zatem pozostałym siedmiu osobom,
które nadesłały plansze, a były to:
1) Julia Sajdak
2) Aleksandra Burza
3) Joanna Burza
4) Maksymilian Martyka

5) Adam Czuba
6) Gabriela Klimczak
7) Nikodem Nalepka
Dziękujemy za udział w konkursie
i gratulujemy!

Uczestnicy konkursu otrzymali
dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Dom Kultury w Tuchowie.
Zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach organizowanych
przez tuchowski Dom Kultury.

FOT. DK TUCHÓW

Celami konkursu było: popularyzowanie wiedzy o tematyce bożonarodzeniowej i świątecznej, rozwijanie
zdolności logicznego, analitycznego
i kreatywnego myślenia oraz rozwiązywania zadań, aktywizacja dzieci
i młodzieży, kultywowanie tradycji
związanych z Orszakiem Trzech Króli,
zacieśnianie więzi między dziećmi
a rodzicami oraz zachęcenie do
wspólnego spędzania czasu. W tym
szczególnym i trudnym, z uwagi na
pandemię, czasie zaprosiliśmy dzieci,
młodzież oraz całe rodziny na wirtualny orszakowy spacer trasą Tuchowskiego Orszaku Trzech Króli. Tym
bardziej, że nie mogliśmy jej przejść

•
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FOT. DK TUCHÓW

Wszyscy pamiętamy grudniowy
i styczniowy czas, kiedy z każdego
zakamarka naszego Domu Kultury
dobiegały radosne, świąteczne
melodie.
Spotykaliśmy się podczas
koncertów i przeglądów kolęd oraz
jasełek. Był to niezwykły i magiczny
czas. Obdarzaliśmy się uśmiechem,
otaczaliśmy się dobrym słowem
i życzliwością.
Scena stawała się artystyczną areną
grup kolędniczych: przedszkolaków,
dzieci, młodzieży, solistów, przedstawicieli organizacji i stowarzyszeń…
Dom Kultury tętnił życiem!
Dziś z każdego kąta atakuje nas
nieznośna cisza, ogromna pustka,
którą – w niecierpliwym oczekiwaniu na normalność – staramy się
wypełnić.
Bez Was jednak, Kochani to
niemożliwe. Bo byliście blisko,
i wierzymy, że nadal jesteście.
Pragnąc się odwdzięczyć za Wasze
kolędowanie, nagraliśmy nietypowe
kulturalne jasełka – jasełka ONLINE,
z którymi przyszliśmy do Waszych
domów.
Przygotowaliśmy je wspólnie
z przedstawicielami Szkoły Muzycznej
I stopnia w Tuchowie, organizacjami
i stowarzyszeniami.
W trwającym okresie bożonarodzeniowym zaprosiliśmy Was
w wiodącą przez zakątki naszej gminy
drogę do stajenki – tam, gdzie narodziła się największa Miłość, życząc
Wam, Kochani, by towarzyszyła Wam
ONA każdego dnia, dając wsparcie
i siłę, i wiarę, że cudownie będzie się
spotkać.
Dziękujemy wszystkim, którzy
poświęcili swój czas i włączyli się
w przygotowanie naszych kolędowych, kulturalnych jasełek, a są to:
• Szkoła Muzyczna I stopnia
w Tuchowie
• Ochotnicza Straż Pożarna
w Mesznej Opackiej
• Aleksander Kajmowicz
• Echo Twojej Okolicy w Karwodrzy
Dziękujemy za udostępnienie
dworu w Burzynie oraz Bacówki na
Brzance.
Dziękujemy:
• Telewizji Synaj.tv za udostępnienie nagrania Noworocznego
Koncertu Kolęd, który miał

Wędrowali, wędrowali…
kolędowe, kulturalne jasełka

kultura
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ikt z organizatorów
tego artystycznego wydarzenia
w Tuchowie nie spodziewał
się, że obecna od marca
ubiegłego roku pandemia
i związane z nią obostrzenia
epidemiologiczne trwać
będą jeszcze w roku 2021
i pokrzyżują plany przeprowadzenia kolejnej edycji.

Grupa I, kl. I, II oraz III c.6 oraz kl. I
oraz II c.4
I miejsce ex aequo
Alicja Borkowska (ZPSM nr 4,
Warszawa)
Daniel P. Kaźmierczak (Sam. SM
I st. Tarnowo Podgórne)

XXIV Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny
im. I.J. Paderewskiego rozstrzygnięty

II miejsce ex aequo
Jan Adamczyk (Poznańska OSM
I st., Poznań)
Maksymilian Bober (OSM I I II
st., Wrocław)
Szymon Gośliński (ZSM Słupca)
Sanae Harada (SM I st., Wadowice)
Hanna Jania (ZSM Sosnowiec)
Salma Kolata-Raniszewska (ZSM
Włocławek)
Liya Luo (OSM I i II st., Toruń)
Szymon Ociepka (PSM I st., Limanowa)
Marianna Reniecka (ZSM Toruń)
Szymon Rumiński (SM I st. Chełmża)
Izabela Trela (SM I st. Domosławice)
III miejsce ex aequo
Mikołaj Banyś (PSM I st., Olkusz)
Milana Biały (ZPSM Szczecin)
Gabriela Janowska (PSM I i II st.,
Kalisz)
Maria Kowalczyk (SM I i II st.,
Kraków)
Natalia Żychowicz (ZPSM nr 4,
Warszawa)
Wyróżnienie ex aequo
Gabriela Dąbrowska (SM I st.,
Głogów Małopolski)
Aleksandra Dzieża (PSM I i II st.,
Katowice)
Julian Hoffman (SM I I II st.
Kraków)
Rozalia Jodłowska (SM I st.
Sobolów)
Piotr Kopeć (SM I st. Żębocin)
Piotr Michalski (ZSM Włocławek)
Tymoteusz Pławski (ZPSM
Szczecin)
Joanna Jadwiga Polak (Poznańska
OSM I st., Poznań)
Magda Wędzicha (SM I i II st. Kraków)
Karol Wszołek (SM I st. Tuchów)
Grupa II, kl. IV i V c.6 oraz kl. III c.4
I miejsce ex aequo
Filip Kauch (PSM I st., Kościan)
Piotr Tymura (PSM I i II st.,
Zamość)
II miejsce – nie przyznano
III miejsce ex aequo
Michalina Hrynkiewicz (ZPSM
nr 4, Warszawa)
Hanna Waluch (Poznańska OSM
I st., Poznań)
Wyróżnienie ex aequo
Jakub Baran (SM I st., Tuchów)
Alicja Rucińska (ZSM Wieliczka)
Anna Zimowska (ZPSM Kraków)
Grupa III, kl. VI c.6 oraz kl. IV c.4
I miejsce
Maciej Bieńkowski (ZPOSM I i II
st. Warszawa)
II miejsce ex aequo
Dymitr Szostak (OSM I st.,
Kraków)

FOT. DK TUCHÓW

Jedyną słuszną decyzją była forma
konkursu online, w której uczestnicy
po przesłaniu nagrań przewidzianych regulaminem utworów będą
oceniani przez jurorów obecnych
na miejscu, w Tuchowie. I tak się
stało. Na konkurs nadesłano 64 zgłoszenia z całej Polski reprezentujące
szkoły muzyczne w: Białymstoku,
Chełmży, Domosławicach, Gdowie,
Głogowie Małopolskim, Górsku,
Jastrzębiu-Zdroju, Kaliszu, Katowicach, Koninie, Kościanie, Krakowie,
Limanowej, Lipnie, Łańcucie, Łącku,
Łodzi, Mielcu, Mikluszowicach,
Niedźwiedziu, Olkuszu, Opolu,
Ostrowie Wielkopolskim, Puławach, Poznaniu, Radzyniu Podlaskim, Rzeszowie, Sobolowie, Słupcy,
Sosnowcu, Szczecinie, Tarnowie
Podgórnym, Tuchowie, Toruniu,
Wadowicach, Warszawie, Wieliczce,
Włocławku, Wrocławiu, Zamościu
i Żębocinie. Po raz pierwszy w historii
konkursu udział swój zgłosili uczestnicy z północno-wschodniej Polski,
co szczególnie ucieszyło organizatorów. Najwięcej uczestników było
w najmłodszej grupie, bo 44, grupa
druga liczyła 12, a trzecia 8 uczestników.
Uroczystego otwarcia konkursu,
które było transmitowane na fanpage’u
szkoły, dokonała burmistrz Tuchowa,
Magdalena Marszałek, dziękując
za nadesłane zgłoszenia i udział
w muzycznej rywalizacji oraz wyrażając nadzieję, że kolejna edycja
będzie realizowana już w normalnych warunkach. Życzyła wszystkim
osiągnięcia sukcesu w konkursie i jak
najlepszego dalszego rozwoju artystycznego.
Warto podkreślić, że na program
grupy drugiej i trzeciej składa się
wykonanie trzech utworów: polifonicznego lub polifonizującego, do
wyboru sonaty, wariacji lub ronda
oraz utworu dowolnego, co wymaga
od wykonawcy nie tylko umiejętności
pianistycznych, ale i kondycji oraz
zdolność koncentracji przy wykonywaniu różnych form i stylów.
Konkursowy vorspiel, również
online, należał do laureatki OKP
z 2017 roku, Zuzanny Sejbuk, która po
ukończeniu OSM im. M. Jasińskiego
w Szczecinie w klasie Hanny Urbańskiej kontynuuje naukę w OSM II st.
im. F. Chopina w Krakowie pod kierunkiem prof. Olgi Łazarskiej. Wykonanie
Walca Mefisto Ferenca Liszta ukazało
olbrzymie już umiejętności 15-letniej
pianistki, pełnej muzykalności i wrażliwości na dźwięk i jego zróżnicowany
dynamiczny przekaz.
Tradycyjnie już prezentacje
oceniało jury w składzie: Andrzej
Jasiński z AM w Katowicach,
Agnieszka Schulz-Brzyska z KUL
w Lublinie, Marzenia Pawlak z PSM
I st. w Warszawie oraz Anna Szajer
z ZSM w Tarnowie i SM I st.
w Tuchowie. Po wysłuchaniu wszystkich uczestników przyznano następujące nagrody i wyróżnienia w każdej
z grup:
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Antonina Waliszewska (PSM I i II
st., Konin)
III miejsca ex aequo
Anna Maria Gąsiorek (Sam. SM
I st. Tarnowo Podgórne)
Maksymilian Manicki (ZPSM
I i II st. Warszawa)
Nagroda za osobowość artystyczną
ufundowana przez SPAM Oddział
Lubelski dla Alicji Borkowskiej,
Filipa Kaucha i Piotra Tymury oraz
Nagroda za osobowość artystyczną
ufundowana przez jurora, Annę Szajer
dla Macieja Bieńkowskiego – zaproszenie na recital do Kąśnej Dolnej
(Dworek I.J. Paderewskiego)
Jurorzy podkreślili wysoki poziom
tegorocznych przesłuchań w każdej
z grup, co jest informacją zadowalającą, świadczy bowiem o tym, że
mimo koronawirusa uczniowie
z sercem oddają się umiłowanej sztuce
pod kierunkiem swych nauczycieli.
Za pracę z uczniami wyrazili podziękowanie i gratulacje dla nauczycieli
prowadzących, a także dla rodziców,
którzy z oddaniem wspierają swoje
pociechy, umożliwiając im artystyczny
rozwój. Słowa uznania przekazali
organizatorom za sprawną organizację i cały przebieg konkursu, a także
dla władz miasta za podtrzymanie
ciągłości tradycji mimo trudnych
warunków epidemiologicznych,
a także… pogodowych.
Koordynator OKP, dr Jan Gładysz,
w ciepłych słowach wyraził podziękowanie wszystkim, którzy byli
zaangażowani w przygotowanie
konkursowych zmagań, mecenasom
i sponsorom, firmom wspomagającym zaplecze konkursowe, a także
jurorom za rzetelną i wnikliwą ocenę
konkursowych prezentacji, czego
najlepszym dowodem są przyznane
nagrody i wyróżnienia. Wyraził

nadzieję, że XXV, jubileuszowy
konkurs pianistyczny zgromadzi
jeszcze liczniejszą grupę uczestników
z różnych regionów kraju, którzy będą
mieli okazję zaprezentować swoje
umiejętności w sposób realny.

Z życzeniami zdrowia
i powrotu do normalności
oraz z muzycznym
pozdrowieniem
Jan M. Gładysz
Koordynator OKP

Koncert kolędowy
Sanktuaryjnego Chóru
Mieszanego
ANNASZAJER

P

rzyzwyczaił już melomanów śpiewu chóralnego zespół sanktuaryjny do dwóch koncertów
tematycznych w ciągu roku.

W styczniu kolędowy (okres
Bożego Narodzenia), a w lipcu
maryjny, związany z uroczystościami Wielkiego Odpustu Tuchowskiego. Pandemia, która nie ominęła
i Tuchowa, niekorzystnie odbiła się
latem, bowiem nie było ani odpustu
ani koncertu. Wciąż obowiązujące obostrzenia epidemiologiczne
stawiały pod znakiem zapytania
koncert kolędowy. Tym większa
chwała należy się chórzystom i ich
dyrygentowi, że znaleźli sposób, aby
ten koncert przygotować i zrealizować
z zachowaniem wszelkich sanitarnych
przepisów. Tym razem SChM wykorzystał współczesne środki przekazu
i koncertował online na zakończenie
okresu Bożego Narodzenia i śpiewania
kolęd w polskiej tradycji. Artystyczny
przekaz miał jeszcze jeden wyjątkowy

charakter, był to koncert autorski.
Wszystkie bowiem kolędy i pastorałki śpiewane przez solistów, duet,
tercet lub chór były opracowaniami
bądź kompozycjami obchodzącego
w zeszłym roku 40-lecie swej posługi
organistowskiej w tuchowskiej Bazylice Mniejszej dra Jana M. Gładysza.
Bardzo nietypowo rozpoczął się ten
koncert – śpiewem pieśni sławiącej
Matkę Jezusa obecną w cudownym
tuchowskim wizerunku już ponad
400 lat. Niesamowitym przeżyciem
było nawiązanie do prastarej polskiej
tradycji, w której to święto zwano
świętem Matki Boskiej Gromnicznej.
Tej, która niesie Światło rozpraszające ciemności i mroki każdej ludzkiej duszy. Poświęcenie gromnic
przyniesionych przez chórzystów
ubogaciło duchowo ten koncert
przy gregoriańskim śpiewie Lumen
ad revelationem gentium (Światło
na oświecenie narodów). Podkreśliło
również ważność tego dnia w naszym
życiu, która jakby odchodziła w zapomnienie.
Podczas właściwego koncertu
wśród usłyszanych wykonań bardzo

oświata
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Koncertowy styczeń uczniów
SM I st. w Tuchowie

SZKOŁA"

MUZYCZNA

Sukcesy uczniów Szkoły
Muzycznej I st. w Tuchowie
w dobie pandemii

B

JANM.GŁADYSZ

J

eszcze w czasie ferii
uczniowie klas fortepianu Joanny Łukasik
i Piotra Dudy wzięli udział
w XXIV Ogólnopolskim
Konkursie Pianistycznym
im. I.J. Paderewskiego, który
od lat odbywa się w naszym
mieście.

Tymoteusz Marcinek

ardzo krótko uczniowie
SM I st. w Tuchowie
cieszyli się zajęciami
stacjonarnymi po rozpoczęciu nowego roku szkolnego.
Mimo przejścia na zdalne
nauczanie nasi uczniowie solidnie
przygotowywali się do konkursów
i dali się poznać z jak najlepszej
strony. I tak na VI Międzynarodowym
Konkursie Pianistycznym w Trzcianie
(grudzień 2020), w kategorii fortepian
dodatkowy, pierwsze miejsce zdobył
Tymoteusz Marcinek z kl. Barbary
Gładysz-Wszołek. Również w grudniu
Maria Grzenia została laureatką
I miejsca na Konkursie Pastorałek
i Kolęd Bożonarodzeniowych „Kolęda
z rodziną”, występując wspólnie
z siostrą Julką i bratem Krzysiem
oraz II nagrody w Międzyszkolnym
Instrumentalnym Konkursie Internetowym organizowanym we współpracy Fundacją Wspierania Kultury
AMADEUSZ w Nowym Sączu.
Sukcesem zakończył się także udział
Jakuba Barana z klasy Joanny Łukasik
i Karola Wszołka z klasy Piotra Dudy
w XXIV Ogólnopolskim Konkursie
Pianistycznym im. I.J. Paderewskiego
w Tuchowie w styczniu 2021 r., którzy
zdobyli wyróżnienia w swej kategorii wiekowej. Serdecznie gratuluję
zarówno uczniom, jak i nauczycielom

Julia i Maria Grzenia

Jakub Baran

Karol Wszołek

dobrego przygotowania do występów
i zdobytych laurów. Chcę docenić
również wkład rodziców w uzyskane
sukcesy, którzy wspierali swoje
pociechy i umożliwili im nagranie
konkursowych prezentacji, bowiem
wszystkie artystyczne przedsięwzięcia
były przeprowadzone online. Ufam,

że sukcesy Marysi, Karola, Kuby
i Tymka zachęcą uczniów innych klas
instrumentalnych do udziału online
w przeglądach i konkursach. Jeszcze
raz gratuluję, dziękuję, a odważnym
życzę powodzenia.
Jan M. Gładysz
Dyrektor SM I st. w Tuchowie

FOT. O. PAWEŁ ZYSKOWSKI
FOT. KRZYSZTOF ŚWIDERSKI

ciekawe były opracowania tradycyjnych kolęd (Wśród nocnej ciszy,
Anioł pasterzom mówił, Dlaczego
dzisiaj i Triumfy), które w zamierzeniu autora mieli śpiewać zebrani
słuchacze wspólnie z chórem.
W zaistniałej sytuacji rolę „turby”,
czyli zebranych słuchaczy, pełniły
dzieci dyrygenta SChM, Barbara
i Andrzej, od najmłodszych lat
związani z tuchowskim zespołem,
a obecnie pracownicy naukowi
uczelni wyższych: Basia – wykładowca Akademii Muzycznej
w Katowicach i nauczyciel SM I st.
w Tuchowie oraz Andrzej – adiunkt
w Instytucie Muzykologii i wykładowca w Instytucie Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
w Lublinie. Rodzeństwo śpiewało
również partie solowe. Cały koncert
miał jakby cztery odsłony: radosna
nowina przekazana przez aniołów,
klimat stajenki betlejemskiej, pokłon
pasterzy i mędrców ze wschodu.
Wspólnie zaśpiewaną kolędą Bóg się
rodzi chórzyści życzyli wszystkim,
aby utrzymana w rytmie poloneza
pieśń, pełniąca w przeszłości nawet
rolę hymnu narodowego, sprawiła,
żeby – jak śpiewamy w refrenie –
„Słowo stało się Ciałem i mieszkało
(zawsze) miedzy nami”. Byśmy umieli
w swoim zagonionym życiu dostrzec
piękno, którego najlepszym wcieleniem jest miłość, a Miłość to Bóg.
Koncert ponadczasowy, niezapomniany i w każdej sferze bardzo
wymowny.
Serdeczne gratulacje!
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W tym roku z racji pandemii
i obostrzeń sanitarnych konkurs przybrał formę online, w którym przesłane
nagrania programu konkursowego
młodych adeptów pianistycznej sztuki
oceniało jury z prof. Andrzejem Jasińskim na czele, zebrane w sali widowiskowej Domu Kultury w Tuchowie. Ich
decyzją nasi uczniowie: Jakub Baran
z kl. Joanny Łukasik i Karol Wszołek
z kl. Piotra Dudy otrzymali wyróżnienia.
Należy dodać, że w tegorocznej edycji
wzięło udział 64 wykonawców ze szkół
muzycznych z całej Polski, od Białegostoku po Jastrzębie Zdrój, od Szczecina po Przemyśl, a poziom konkursu
w ocenie jury był bardzo wysoki.
W dniach 17, 24, 31 stycznia oraz
2 lutego zespoły instrumentalne i soliści
kolędowali w kościołach parafialnych
dekanatu tuchowskiego. Koncerty te
były możliwe dzięki staraniom podjętym
przez dyrektora SM i wieloletniej już
współpracy z proboszczami parafii.
I tak na zaproszenie ks. dziekana
Franciszka Kuczka w Ryglicach (17.01.)
zaprezentowali się: Kuba Baran jako
śpiewający solista (pieśni Jakaś światłość
i Tobie, mały Panie) oraz instrumentaliści: Kacper Gliwa (Gdy się Chrystus rodzi) i Kuba Podrazik (Lulajże
Jezuniu) z kl. trąbki Andrzeja Króla,
duet gitarowy: Emilka Grzebieluch
i Emilka Kopek (Pójdźmy wszyscy do
stajenki) z kl. Aleksandra Manasterskiego i trio klarnetowe przygotowane
przez Kazimierza Króla w składzie:
Gabrysia Niziołek, Łukasz Gumułka
i Szymek Wantuch (Gdy śliczna Panna
i Wesołą nowinę). W dalszej kolejności
wystąpili akordeoniści prowadzeni przez
Łukasza Cebulę. Najpierw Bartek Kozak
zaśpiewał i zagrał Wśród nocnej ciszy,
a potem trio złożone z tych klawiszowych
instrumentów dętych w składzie: Bartek
Gut, Wiktor Kapka i Krzysztof Ryba
wykonało najbardziej znaną kolędę na
świecie, czyli Cichą noc. Ryglickie kolędowanie zakończył kwintet saksofonowy,
który tworzyli: Łucja Chrzanowska,
Mateusz Gutkowski, Radek Mikrut
i Arek Stanuch, wspomagany przez Jarka
Śliwkę (kl. puzonu Tomasza Ożoga)
kierowany przez Grzegorza Kluzka.
Dęciści zagrali aranżację kolęd Wśród
nocnej ciszy i Przybieżeli do Betlejem.
Równie serdecznie młodzi kolędnicy
podejmowani byli w parafii św. Jakuba
Ap. w Tuchowie na zaproszenie ks. prałata
Alfonsa Górowskiego. W programie
występu nastąpiła zmiana, bowiem
w miejsce tria akordeonowego i klarnetowego oraz kwintetu saksofonowego
pojawił się duet smyczkowy z kl. Karoliny
Wrony oraz rozbudowany zespół perkusyjny prowadzony przez Rafała Pawlaka.
Lena Marcinek i Kuba Łempa wykonali
opracowania Przybieżeli do Betlejem
i W żłobie leży. W ostatniej odsłonie
duet perkusyjny Kacper Dobosz i Wojtek
Mazurkiewicz zaprezentował kolędę Gdy
się Chrystus rodzi, Kacper Piaskowy
wykonał Pójdźmy wszyscy do stajenki,
Marysia Grzenia Gore gwiazda, a trio
perkusyjne: Hubert Kajmowicz, Michał
Piórkowski i Mikołaj Skowron aranżacje
Dzisiaj w Betlejem, Wśród nocnej ciszy
i Bóg się rodzi.

Trzecią parafią, którą odwiedzili młodzi kolędnicy, były Siedliska
z ks. proboszczem Janem Wieciechem
na czele. Wystąpili tu: śpiewający Kuba
oraz duet smyczkowy, trio akordeonowe,
soliści trębacze, zespół perkusyjny
i kwintet saksofonowy, wykonując przygotowane opracowania kolęd wymienione wcześniej.
Ostatnim kolędowym przystankiem
było Sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej. Na zaproszenia o. kustosza Bogusława Augustowskiego przed Cudownym
Obrazem w bazylice mniejszej na
pożegnanie żłóbka kolędowali soliści
trębacze, trio klarnetowe, trio akordeonowe, kwintet saksofonowy i po
raz pierwszy trio fletowe w składzie:
Małgosia Kaczka, Weronika Sterkowiec, Emilka Sajdak i Natalka Sarad
przygotowane przez Grażynę Ciesielską.
W ich wykonaniu usłyszeliśmy nowe
pieśni o bożonarodzeniowej treści,
skomponowane przez redemptorystę,
o. Alfonsa Klamana w aranżacji Jana
M. Gładysza Przy żłóbku Pana w Betlejemie oraz Jezu w stajence narodzony.
Akompaniament do śpiewów
i występów solowych realizowali
Julia Grzenia i Jan Gładysz. Każdy
z występów kończył się wspólnym
odśpiewaniem kolędy Bóg się rodzi.
Należy mieć nadzieję, że w przyszłym
roku do śpiewu tej kolędy dołączą instrumentaliści w ciekawym opracowaniu.
Występy młodych kolędników znalazły
uznanie wśród licznej rzeszy wiernych
obecnych w świątyniach, czego najlepszym dowodem były gromkie brawa dla
wykonawców. W serdecznych słowach
dziękowali za taką duchową ucztę księża
proboszczowie, zachęcając słuchaczy do
zainteresowania swoich dzieci edukacją
artystyczną. Z radością należy stwierdzić, że uczniowie i absolwenci SM I st.
w Tuchowie zasilają szeregi działających w naszym rejonie orkiestr dętych
i różnych zespołów młodzieżowych.
Występują również przy okazji różnych
uroczystości w szkołach macierzystych.
Dobrze to rokuje dalszemu rozwojowi
kultury muzycznej w gminie i okolicy.
Podsumowując muzyczną działalność szkoły w styczniu 2021 r., pragnę
w sposób serdeczny podziękować
rodzicom uczniów występujących
podczas kolędniczych podróży za logistyczną pomoc, ale przede wszystkim
za wyrażenie potrzeby muzycznej aktywizacji ich dzieci. To zabieganie i troska
wsparta ofiarną pracą nauczycieli (dodatkowe próby, obecność na koncertach
i pomoc w ich przygotowaniu) oraz ich
pasja oddania dzieciom tego, co najlepsze
przyniosło – jak wiem z komentarzy
po występach – dobre owoce. Mamy
nadzieję, że w ten sposób promowana
placówka artystyczna doczeka się
kolejnych uczniów, w których drzemią
nierozbudzone jeszcze muzyczne talenty.
Dziękuję imiennie nauczycielom mocno
zaangażowanym w przygotowanie
tych kolędniczych występów; paniom
Grażynie Ciesielskiej i Karolinie Wronie
oraz panom: Łukaszowi Cebuli, Grzegorzowi Kluzkowi, Andrzejowi Królowi,
Kazimierzowi Królowi i Rafałowi
Pawlakowi – Szanowni Państwo, dziękuję za odwagę i stworzenie dzieciom
w czasach pandemii, z zachowaniem
obostrzeń sanitarnych, możliwości
występu i bardzo aktywnego udziału
w kolędowym przedsięwzięciu. To dla
nich wspaniałe doświadczenie jakże inne
od przygotowań do przesłuchań i egzaminów, a dające wiele radości, a nawet
powodów do dumy – ja już to potrafię.
Warto się uczyć grać, warto być uczniem
szkoły muzycznej. Zapraszamy do nas,
czekamy na Was z radością.
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kultura

ANNAMADEJSKA

R

zeczywistość jaka
jest, każdy widzi,
każdy wie… Jedni
się jej poddają, inni się
buntują, jeszcze inni starają
się znaleźć w niej swoje
miejsce… W takiej rzeczywistości przyszło nam
również funkcjonować jako
instytucji kultury, która
część swojej działalności
poświęca najmłodszym jej
odbiorcom.
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FerieON z Domem Kultury w Tuchowie
łamigłówki stanowiły uzupełnienie
porannej gimnastyki buzi i języka.
Przedstawiliśmy najmłodszym, ale też
nieco starszym, propozycje zabaw na
wesoło i tych bardziej kreatywnych,
w których można było sprawdzić
swoje zdolności i przypomnieć sobie
na przykład, jak układać dłonie, by ich
cień przedstawiał wyszukane kształty.

Wyruszyliśmy z Państwem w sentymentalną podróż do przeszłości,
przypominając, czym była pocztówka
dźwiękowa w czasach PRL-u, a kulturalne słuchowiska i bajki z projektora
stanowiły zaproszenie do wspólnej
lektury. Tydzień minął bardzo szybko,
ale pozostawił w nas niedosyt związany z kontaktem zapośredniczonym.

Serdecznie Wam, Kochani, dziękujemy za Waszą obecność online,
za komentarze, polubienia, udostępnienia naszych postów, e-maile, ale
także telefony, które były niezwykle
miłe. W tych trudnych czasach
Państwa aktywność dodaje nam siły
i wiary w to, że będzie normalnie.
Bo będzie! Być musi!

Ta cisza, z którą zmagamy się
każdego dnia naszej pracy, wypełniona jest tęsknotą spotkań, tęsknotą
za dziecięcym śmiechem, dźwiękiem stópek podążających do naszej
pracowni, gwarem dziecięcych głosów
i oczekiwaniem na przygotowane
przez nas zajęcia.
Mając pełną świadomość tego,
że nic nie zastąpi bezpośredniego
kontaktu, postanowiliśmy zorganizować ferie online. Zastanawialiśmy
się nad tym, jaką powinny one mieć
formułę – no bo jak zorganizować
ferie online, kiedy dzieci od online
powinny odpocząć? Postanowiliśmy zaproponować formę, która
miała być alternatywna. I tak od 11
do 15 stycznia w zgranym zespole:
Wiesława Hudyka, Anna Baran,
Andrzej Jagoda, Wacław Ropski i ja
przygotowaliśmy program spotkań
z młodszymi i nieco starszymi, wciągając – w czasem zwariowane nieco
zabawy – naszych kolegów z kulturalnej załogi. Każdego dnia w godzinach od 10.00 do 14.00 na naszym
profilu społecznościowym oraz naszej
stronie internetowej publikowaliśmy
treści, w których każdy mógł znaleźć
coś dla siebie. Dzień rozpoczynaliśmy
od porannego powitania, by wciągnąć Was, Kochani, w interakcję.
Były muzealne zagadki, czytaliśmy
wiersze naszej lokalnej poetki i pokazywaliśmy, w jaki sposób można
wykorzystać poezję w codziennej
zabawie. Zaproponowane słowne

FOT. DK TUCHÓW
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rzed świętami Bożego
Narodzenia Dom
Kultury w Tuchowie
ogłosił Rodzinny Konkurs
Kreatywny „Moje świąteczne okno”. Jego celami
było: rozbudzanie kreatywności dzieci, zachęcenie do
wspólnego i kreatywnego
spędzania czasu, podtrzymywanie tradycji wykonywania ozdób związanych
ze świętami Bożego Narodzenia, rozwijanie poczucia
piękna i manualnych zdolności dzieci.
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Spójrz na świat przez moje okno…
rodzinnych więzi, czasem dla rodzica
i dziecka.
30 grudnia 2020 r., po obejrzeniu
nadesłanych zdjęć udekorowanych
świątecznie okien, jury w składzie:
Małgorzata Wójcik, Dorota Strojny,

Anna Madejska przyznało następujące miejsca i wyróżnienia dzieciom
i rodzicom:
I miejsce – Estera Niemiec i Sylwia
Niemiec

II miejsce – Adam Czuba i Natalia
Czuba
III miejsce – Krystian i Izabela
Leszkiewicz i Anna Leszkiewicz
Wyróżnienia otrzymali:
Nadia Sajdak i Dorota Sajdak

Karol Kieroński i Justyna Kierońska

Rodzicom i dzieciom serdecznie
gratulujemy udziału, zapału, pomysłów i chęci podtrzymywania tradycji
świąt Bożego Narodzenia!

Kierowani myślą, że w zależności
od tego, w jakie okno spojrzysz, taki
widzisz świat, pragnęliśmy spojrzeć
w Państwa okna, aby świat ujrzeć
właśnie Waszymi oczami i oczami
Waszych dzieci. Zdjęcia okien,
które otrzymaliśmy, wywarły na nas
ogromne wrażenie. Dziękujemy za to,
że w ten sposób zaprosiliście nas do
swoich domów, do swoich światów.
Cieszymy się również z tego, że
konkurs był okazją do zacieśniania

GMINNY KONKURS POGÓRZAŃSKI FESTIWAL PASTORAŁKI
I PIOSENKI ŚWIĄTECZNEJ
RECYTATORSKI
„Pastorałko otwórz dziś serc zamknięte drzwi”
„Magia świąt
w poezji polskiej”
29
ANDRZEJJAGODA

ANDRZEJJAGODA

Z

powodu panującej
sytuacji epidemicznej
w kraju Dom Kultury
w Tuchowie Gminny
Konkurs Recytatorski
„Magia świąt w poezji
polskiej” przeprowadził
w formie online.

Konkurs adresowany był do dzieci
uczęszczających do przedszkoli oraz
uczniów szkół podstawowych miasta
i gminy Tuchów. Jednym z celów była
popularyzacja utworów o tematyce
bożonarodzeniowej, świątecznej, czy
zimowej.
Warunkiem uczestnictwa było
przesłanie materiału filmowego
z nagraną prezentacją. W konkursie
wzięło udział 11 uczestników
w dwóch kategoriach wiekowych.
Jego rozstrzygniecie nastąpiło
22 grudnia 2020 r. w sali widowi-

skowej tuchowskiego Domu Kultury.
Prezentacje młodych recytatorów
obejrzało i wysłuchało jury w składzie: Anna Argasińska, Bożena
Wrona i Anna Madejska. Jurorski
werdykt przedstawił się następująco:
w gronie przedszkolaków pierwsze
miejsce otrzymał Seweryn Wajda,
na drugim uplasowała się Karolina
Marek, a trzecie otrzymała Anna
Biga. Ponadto najmłodsi uczestnicy
otrzymali wyróżnienia, a wśród
nich: Eryk Obnowski, Bartłomiej
Chajm, Milena Stefańska, Patrycja
Rzońca i Karolina Kujda. W kategorii uczniów klas kl. I-III pierwsze
miejsce zajęła Gabriela Klimczak,
a wyróżnienia otrzymali: Jakub
Wideł i Maciej Kujda.
Wszystkim laureatom i wyróżnionym Dom Kultury w Tuchowie
przyznał pamiątkowe dyplomy
i nagrody rzeczowe. Podziękowania
należą się osobom przygotowującym,
a gratulacje uczestnikom!

grudnia 2020 r.
w sali widowiskowej tuchowskiego Domu Kultury
nastąpiło rozstrzygnięcie
Pogórzańskiego Festiwalu
Pastorałki i Piosenki Świątecznej „Pastorałko otwórz
dziś serc zamknięte drzwi”.

Konkurs przeprowadzony został
w formie online. Jury w składzie:
Iwona Sandecka, Natalia Pawlak i Rafał
Pawlak, po wysłuchaniu nagranych
i nadesłanych prezentacji 41 wokalistów w trzech kategoriach wiekowych,
postanowiło przyznać następujące
miejsca.
W kategorii wiekowej
dzieci przedszkolne:
I miejsce – Aleksander Sarna
II miejsce – Nikodem Mikos
III miejsce – Kaja Klimek
Wyróżnienie – Hanna Bachula
W kategorii wiekowej
uczniowie kl. I-IV:
I miejsce –Dominika Wierzgacz
II miejsce – Maja Michalik
III miejsce – Zuzanna Górska
Wyróżnienie – Alicja Gawron
W kategorii wiekowej
uczniowie kl. V-VIII:
I miejsce – Julia Piska
II miejsce – Zuzanna Górka
III miejsce – Gabriela Więcek
Ponadto, za ciekawe prezentacje
utworów, wyróżnienie otrzymały
dwie osoby spoza regionu: Julia
Rączka i Aleksandra Juchniewicz.
Serdecznie gratulujemy!
FOT. DK TUCHÓW

FOT. DK TUCHÓW

Laureaci otrzymali dyplomy
i nagrody rzeczowe ufundowane przez
Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju
oraz Dom Kultury w Tuchowie.
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miasto i gmina
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Z zakamarków wydobyte

MARIAKRAS

„N

ie chowaj wierszy
do szuflady, pisz,
pokazuj to ludziom.
Piszesz to z serca, więc nie
bój się krytyki” – to słowa
znanej, lubianej i szanowanej poetki, naszej Janiny
Halagardy.

FOT. DK TUCHÓW

Tomik Kręgu Poetyckiego
pt. „Z zakamarków wydobyte” jest
zbiorem wierszy, amatorskich utworów
o tuchowskiej ziemi, podróżach, życiu,
przemijaniu, wierze, radości i smutku.
W większości były one pisane w chwili
natchnienia, jednak nie do publikacji.
Dzięki autorom i ich przyjaciołom
utwory te zobaczyły światło dzienne,
a teraz zachwycą czytelników, zmuszą
do zadumy. Przede wszystkim pozwolą
poznać ducha naszej pięknej i niepowtarzalnej gminy Tuchów.
Serdecznie dziękuję Wam
wszystkim, którzy zechcieliście stworzyć
ten tomik. Współpraca z Wami to dla
mnie zaszczyt. Cieszę się, że po każdym
z Was na wieki pozostanie trwały ślad
w postaci Waszych utworów. (...) Niech
ta publikacja będzie niepowtarzalnym
prezentem dla mieszkańców gminy
z okazji tak ważnego święta. (…)
To fragment wstępu z tomiku
Z zakamarków wydobyte. Słowa
burmistrza Tuchowa, Magdaleny
Marszałek, która objęła patronat nad
tym wydawnictwem.
Tomik zawiera utwory autorstwa
dwunastu poetów amatorów, a są
to: Józef Dereń, Roman Dereń, Jan
Dusza, Stanisław Jaworski, Maria
Jodłoś (Starzyk), Kazimierz Karwat,
Zofia Kurczab (równocześnie autorka
projektu okładki i grafiki), Anna
Piątek, Kazimierz Wajda, Maria
Wiśniowska, Maria Wójcik, Edwarda
Zając – mieszkańcy miasta i gminy
Tuchów. Ludzie różnych zainteresowań i talentów oraz profesji. Jedni
piszą już od lat, inni nieco krócej.
Jedno, co ich łączy, to ogromna chęć
pisania i wyrażania swoich uczuć.
Piszą od serca, dla rodziny, przyjaciół, znajomych… O tym, co czują, co

im w duszy gra… Teraz ich wiersze
będzie mógł przeczytać każdy. Tomik
poezji zadedykowali swojej przyjaciółce, poetce Janinie Halagardzie,
która w 2020 r. odeszła nagle z naszej
tuchowskiej społeczności.
Tomik poezji Z zakamarków wydobyte został wydany z okazji Jubileuszu
680-lecia miasta Tuchowa. Wydawcą
jest Dom Kultury w Tuchowie. Publikację można nabyć w cenie 10 zł
w Kulturalnym Kramie.
Z uwagi na panującą w kraju
sytuację epidemiczną nie udało
się zorganizować zaplanowanego
spotkania autorskiego połączonego
z promocją tomiku. Zapraszamy na
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lutego mija
termin składania
wniosków
przez pary małżeńskie
o przyznanie medalu
za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie
Urząd Stanu Cywilnego
w Tuchowie zachęca wszystkie pary
małżeńskie, mające miejsce zameldowania na terenie gminy Tuchów,
które w 2021 roku będą obchodziły Jubileusz Złotych Godów
(50-lecie pożycia małżeńskiego)
do złożenia wniosku o przyznanie
medalu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie.

spotkanie online z autorami wierszy
oraz ich bliskimi, którzy prezentują
wybrane przez siebie utwory w „zakamarkach” Muzeum Miejskiego
w Tuchowie. Nagranie dostępne jest
na stronie internetowej dktuchow.pl
oraz na Facebooku Domu Kultury
w Tuchowie.
Serdecznie zapraszamy!
W umysłach mieszkańców ziemi
tuchowskiej tkwią przeróżne talenty,
w tym również bogactwo talentów
poetyckich. Końcem 2019 roku
z inicjatywy poetki śp. Janiny Halagardy uformował się krąg sympatyków
lokalnej poezji, jako grupa niefor-

malna. W Domu Kultury w Tuchowie
odbyło się kilka wieczorów poetyckich,
w czasie których poszczególni autorzy
prezentowali swoje utwory. Docelowym
zadaniem grupy było przygotowanie
i zebranie utworów z podjęciem stosownych działań w celu sfinalizowania
wydania zbioru poezji pt. „Z zakamarków wydobyte”, aby tytuł książki
przemawiał do czytelnika rzeczywistym stanem rzeczy. Jeden z wieczorów
miał charakter bardzo podniosły,
poświęcony był pamięci i twórczości
śp. Kazimierza Karwata, zasłużonego
działacza kultury w Tuchowie. Grupa
spotkała się z wielką życzliwością
i poparciem władz samorządowych

Tuchowa i dyrekcji Domu Kultury
w Tuchowie, otrzymując zapewnienie
objęcia tomiku poezji patronatem
burmistrza Tuchowa i wydania publikacji. Szczególne słowa wdzięczności
kierujemy do dyrekcji i pracowników
Domu Kultury za podjęcie trudu
przygotowania publikacji do druku.
Trudności wynikające z czasu epidemicznego nieco przedłużyły okres
oczekiwania na wydanie zbioru,
naszej cegiełki na Jubileusz 680-lecia
Tuchowa.
W imieniu współautorów zbioru
Z zakamarków wydobyte
Kazimierz Wajda

Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
Zgłoszenia można dokonać
w Urzędzie Stanu Cywilnego lub
listownie, przesyłając wniosek
na adres: Urząd Stanu Cywilnego w Tuchowie ul. Rynek 1,
33-170 Tuchów w terminie do
26 lutego 2021 r. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie
Stanu Cywilnego pod numerem
telefonu 14 652 54 74 w. 25 lub
na stronie internetowej Tuchowa
www.tuchow.pl.
Burmistrz Tuchowa honoruje
również jubilatów obchodzących
60., 65. i 70. rocznicę pożycia

małżeńskiego, oczywiście po
zgłoszeniu jubilatów według
powyższej procedury.
Medal za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie został ustanowiony
Ustawą z dnia 17 lutego 1960 r.
o orderach i odznaczeniach,
a włączony do obecnego systemu
odznaczeń państwowych Ustawą
z 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach, i stanowi
nagrodę dla osób, które przeżyły
50 lat w jednym związku małżeńskim. Wnioski o nadanie medalu
za długoletnie pożycie małżeńskie

przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wojewoda,
który wcześniej uzyskuje do tego
niezbędne dane z Urzędu Stanu
Cywilnego. Aktu dekoracji jubilatów dokonuje burmistrz Tuchowa
podczas wyjątkowej uroczystości,
przygotowanej dla wszystkich jubilatów. Odznaczenie za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie nadawane jest
tylko raz. Odznaczenie nie jest
przyznawane osobom karanym.
Danuta Suchan
Zastępca kierownika USC
w Tuchowie
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2020/2021

Dla ochrony
środowiska
i zdrowia:
 Program Stop Smog – termomodernizacja budynków w gminie
Tuchów

4 489 100,00 zł

Fundusz Termomodernizacji
i Remontów
 Udział własny do projektu realizowanego w ramach programu Stop
Smog

1 773 191,00 zł

Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych
 Ekopartnerzy na rzecz słonecznej
energii Małopolski

957 073,00 zł

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Małopolskiego
2014-2020
 Zakup materiałów sanitarnych
w celu przeciwdziałania epidemii
COVID-19

5 320,00 zł
Kooperacje 3D

 Tarcza antykryzysowa dla samorządów

1 337 854,00 zł
Rządowy Fundusz
Inwestycji Lokalnych

czas inwestowania
w rozwój i przyszłość
gminy Tuchów

R

ok 2020 pomimo pandemii był szczęśliwy dla tuchowskiego samorządu pod
względem pozyskanych funduszy zewnętrznych.

Środki w przeważającej większości przeznaczone zostały na inwestycje służące poprawie stanu środowiska
naturalnego: ochronę powietrza, instalacje fotowoltaiczne, wodociągi, kanalizacje i przydomowe oczyszczalnie
ścieków. Pozyskano też środki na poprawę jakości infrastruktury drogowej, sportowej i edukacyjnej oraz wyposażenia OSP.
W ramach pozyskanych funduszy część zadań już zrealizowano, natomiast na realizację pozostałych podpisane zostały umowy.
Poniżej prezentujemy zestawienie pozyskanych funduszy zewnętrznych w 2020 r.

Dla rozwoju
kultury
fizycznej:

Dla bezpieczeństwa
miasta
i gminy:

 Modernizacja boiska piłkarskiego
poprzez budowę budynku zaplecza
obiektu sportowo-rekreacyjnego
w Siedliskach

 Budowa prawobrzeżnego domykającego wału przeciwpowodziowego na
rzece Białej Tuchowskiej przy obwodnicy drogowej DW nr 977 miasta
Tuchowa

 Modernizacja wielofunkcyjnego
boiska sportowego w Lubaszowej, na
działce numer 52/1

500 000,00 zł

Urząd Marszałkowski
Województwa Małopolskiego
 Remont remizy Ochotniczej Straży
Pożarnej w Tuchowie

17 500,00 zł

Urząd Marszałkowski
Województwa Małopolskiego
 Doposażenie ochotniczych straży
pożarnych w gminie Tuchów

250 000,00 zł

253 000,00 zł

Ministerstwo Sportu – program
Sportowa Polska 2020

151 560,00 zł

Urząd Marszałkowski
Województwa Małopolskiego

Dla rozwoju
oświaty,
edukacji
i kultury:
 Program „Zdalna szkoła+”

115 000 zł

42 000,00 zł

Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
 Bój pod Łowczówkiem i Bitwa
Warszawska – Duma Niepodległej

31 000,00 zł

Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
 Tuchowska Biblioteka Cyfrowa

16 000,00 zł

Narodowe Centrum Kultury
 Aktywna tablica – Szkoła Podstawowa w Zabłędzy

14 000,00 zł

Urząd Marszałkowski
Województwa Małopolskiego
 Tuchowski bulodrom – razem
działajmy i razem zagrajmy!

8 408,00 zł

Program „Równać Szanse 2020” –
Polsko-Amerykańska
Fundacja Wolności
 Narodowy program rozwoju
czytelnictwa (SP Zabłędza i SP
Jodłówka T.)

6 480,00 zł

Fundusz Sprawiedliwości

Program Operacyjny Polska
Cyfrowa na lata 2014-2020

Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

 Zakup sprzętu dla ochotniczych
straży pożarnych z gminy Tuchów
poszkodowanych podczas powodzi

 Małopolska Tarcza Antykryzysowa
– Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół
i placówek oświatowych – grant nr 1

Dla poprawy
infrastruktury
drogowej:

29 423,00 zł

Urząd Marszałkowski
Województwa Małopolskiego

74 999 zł

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Małopolskiego
na lata 2014-2020
 Program „Zdalna szkoła”

70 000 zł

Program Operacyjny Polska
Cyfrowa na lata 2014-2020
 Zakup nowości wydawniczych
do bibliotek publicznych w gminie
Tuchów

 Fundusz Dróg Samorządowych
2020 – ul. Reymonta

109 857,00 zł

Małopolski Urząd Wojewódzki
 Fundusz Dróg Samorządowych
2020 – ul. Jana Pawła II

99 966,00 zł

Małopolski Urząd Wojewódzki

 Remont dróg transportu rolnego

83 377,00 zł
Fundusz Ochrony
Gruntów Rolnych

 Budowa chodników wzdłuż dróg
wojewódzkich

74 043,00 zł

Urząd Marszałkowski
Województwa Małopolskiego

Dla poprawy
i rozwoju
infrastruktury
wodno-kanalizacyjnej:
 Rozbudowa sieci wodociągowej
w Gminie Tuchów w miejscowościach: Jodłówka Tuchowska, Lubaszowa i Zabłędza

1 132 164,00 zł

Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020
 Wykonanie sieci kanalizacji deszczowej w Tuchowie – ul. Wróblewskiego, Jana III Sobieskiego i Głębokiej

960 000,00 zł

Rządowy Fundusz
Inwestycji Lokalnych
 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Tuchów

692 230,00 zł

Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020

Środki
pozyskane w formie
preferencyjnej pożyczki

15

przez Spółkę
Komunalną
„Dorzecze
Białej”:
 Budowa sieci kanalizacyjnej wraz
z przyłączami w ul. Partyzantów
w Tuchowie

793 000,00 zł

Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
 Budowa sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej wraz z przyłączami
w Kielanowicach oraz w ul. Rzecznej
i Owocowej w Tuchowie

3 485 000,00 zł

Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
 Budowa sieci kanalizacyjnej
wraz z przyłączami w ul. Długiej
w Tuchowie

392 000,00 zł

Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej

Inwestycje
w sport
i rekreację:
W 2020 r realizowano przedsięwzięcie pn. „Przebudowa stadionu
MKS Tuchovia wraz z zagospodarowaniem „Skałki” w celu utworzenia
ścieżki rekreacyjnej”. W ramach
tego projektu realizowane są trzy
zadania inwestycyjne. Dwa z nich
zostały zrealizowane:
 Przebudowa dróg poprawiających dostępność infrastruktury
polegająca na:
a) przebudowie i rozbudowie ulicy
Szpitalnej w Tuchowie
b) przebudowie nawierzchni ulicy
Żeromskiego w Tuchowie

658 233,00 zł
 Zagospodarowanie terenu przy
„Skałce” na park

1 269 775,00 zł
Na końcowym etapie realizacji jest
 Rewitalizacja terenu stadionu
miejskiego wraz z rozbudową
budynku zapleczowego

4 527 952,00 zł

Fundusze Europejskie Program
Regionalny

Inwestycja
na skalę
dziesięcioleci
W 2020 r. rozpoczęta została
w Tuchowie jedna z najważniejszych
w ostatnich dziesięcioleciach inwestycji, budowa obwodnicy. Prace
przy jej budowie przebiegały bardzo
sprawnie i efektywnie. Wykonano
wiele ważnych fragmentów budowlanych na jej odcinkach. Przypomnijmy, że koszt jej budowy to
63 500 000 zł, z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej
49 000 000 oraz 12 000 000 zł ze
środków Województwa Małopolskiego.
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W

najbliższych
latach Gmina
Tuchów wyda
ponad 14 milionów
złotych na działania
służące poprawie
stanu środowiska
naturalnego, w tym
szczególnie na ochronę
powietrza.
W 2021 roku rozpocznie się
realizacja dużych projektów
związanych z ochroną powietrza.
Program Stop Smog
Program mający na celu
wsparcie w zakresie termomodernizacji, wymiany i likwidacji
źródeł ciepła w 121 budynkach
jednorodzinnych osób ubogich
energetycznie.
Koszt całkowity:
6 413 000,00 zł
Realizacja: lata 2021-2023
Program montażu instalacji fotowoltaicznych
i kolektorów słonecznych pn. „Ekopartnerzy
na rzecz słonecznej
energii Małopolski”
Projekt realizowany w partnerstwie gmin ze środków Unii
Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
W ramach projektu w gminie
Tuchów wykonanych zostanie:
70 szt. instalacji fotowoltaicznych i 21 szt. instalacji solarnych.
Koszt całkowity:
1 254 750,84 zł
Realizacja: 2021 r.
Gminny program ograniczenia niskiej emisji
Dotacja ze środków budżetu
Gminy Tuchów na wymianę
wysokoemisyjnych źródeł
ciepła na nowe wykorzystujące
paliwa gazowe w budynkach
jedno- i wielorodzinnych.
Koszt całkowity:
100 000,00 zł w 2021 roku,
200 000,00 zł od 2022 roku
Realizacja: lata 2021-2026
Montaż instalacji
fotowoltaicznych na
budynkach użyteczności
publicznej
Planowane do wykonania
są instalacje fotowoltaiczne

rozwój gminy

#TuchowskiEkoPakiet: ponad 14 milionów złotych
na ochronę środowiska
na budynkach użyteczności
publicznej.
Koszt całkowity:
1 550 000,00 zł
Realizacja: lata 2021-2023
W 2020 roku zakończona
została realizacja dwóch
dużych projektów dotyczących poprawy jakości
powietrza poprzez wymianę
starych kotłów na paliwa stałe
w indywidualnych gospodarstwach domowych. Wydatki
całkowite na te projekty
wyniosły 2 510 702,64 zł,
w ramach których wymieniono 224 kotłów. Dofinansowanie tych projektów
pochodziło ze środków Unii
Europejskiej z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata
2014-2020.
Również w 2021 roku
rozpocznie się realizacja
projektów związanych z zaopatrzeniem w wodę i unieszkodliwianiem ścieków.
Budowa przydomowych
oczyszczalni ścieków
w gminie Tuchów
Projekt obejmuje wykonanie 71 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków
w miejscowościach: Buchcice, Dąbrówka Tuchowska,
Jodłówka Tuchowska, Karwodrza, Lubaszowa, Łowczów,
Meszna Opacka, Piotrkowice, Siedliska, Trzemesna
i Zabłędza.
Koszt całkowity:
1 338 119,74 zł
Realizacja: lata 2021-2022
Rozbudowa sieci
wodociągowej
w miejscowościach:
Jodłówka Tuchowska
(Ratówki), Lubaszowa
(Na Willę) i Zabłędza
(Stara Wieś)
Oprócz tego zadania Spółka
Komunalna „Dorzecze Białej”

realizuje inne projekty dotyczące rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
Koszt całkowity:
2 188 532,38 zł
Realizacja: 2021 r.
Oprócz tego realizowane będą projekty związane z unieszkodliwianiem
produktów zawierających
azbest, montażem ledowego
oświetlenia ulicznego i ograniczaniem emisji wtórej pyłów.
Gminny program
usuwania i utylizacji
wyrobów zawierających
azbest
Dotacja bezgotówkowa
udzielana z budżetu Gminy
Tuchów obejmująca odbiór
i utylizację wyrobów azbestowych.
Koszt całkowity:
20 000,00 zł/rok
Realizacja: lata 2021-2026
Wymiana opraw
gminnego oświetlenia
ulicznego
Zadanie obejmuje wymianę
opraw oświetlenia ulicznego
na energooszczędne oprawy
ledowe. Oprócz tego zadania
planowana jest kompleksowa
wymiana oświetlenia ulicznego
funkcjonującego w formie
dzierżawy od operatora
energetycznego.
Koszt całkowity:
50 000,00 zł/rok
Realizacja: lata 2021-2023
Ograniczenie emisji
wtórnej
Gmina Tuchów systematycznie wykonuje prace
porządkowe na ulicach
miasta w celu zmniejszenia tzw. wtórnej emisji,
która jest efektem ponownego unoszenia się pyłów
z powierzchni ulic.
Gmina Tuchów prowadzi
również działania edukacyjne,
doradztwo i kontrole związane
z przestrzeganiem przepisów
ochrony środowiska.
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Tuchowskie kolędowanie

W

sobotę 9 stycznia
w kościele pw.
św. Jakuba St. Ap.
w Tuchowie odbył się noworoczny koncert kolęd
i pastorałek.

Zobaczyło go łącznie ponad
13 tysięcy internautów, a to za
sprawą transmisji online na profilu

BOGUMIŁAGIZBERTSTUDNICKA

Synaj.tv, którą oglądały osoby nawet
z Norwegii, Austrii czy Chicago.
Zapraszamy do obejrzenia transmicji na https://www.facebook.com/
Synajtv/videos/475455480528146
oraz fotorelacji przygotowanej
przez Wojciecha Krasa https://www.
tuchow.pl/13-tysiecy-internautowzobaczylo-koncert-koled-ipastoralek-z-tuchowa/.

FOT. WOJCIECH KRAS

S

ztab WOŚP w Tuchowie,
podobnie jak w ubiegłych latach, miał swoją
siedzibę w Domu Kultury
w Tuchowie.

W tym roku graliśmy pod hasłem
„Finał z głową”. Zebrane środki zostaną
przeznaczone na zakup sprzętu dla
laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. Był to już drugi Finał
WOŚP dedykowany laryngologii.
W tym roku po raz pierwszy
w trzech sklepach na terenie
Tuchowa (Dom Handlowy „TRÓJKA”,
„WOJMAR” sklep z artykułami
chemicznymi oraz SPAR Tuchów) były
wystawione skarbonki stacjonarne,
a na stronach internetowych Domu
Kultury w Tuchowie oraz Tuchowa
udostępniony był link eSkarbonki, do
której każdy mógł wpłacać pieniądze,
nie wychodząc z domu.
Akcję zbiórki pieniędzy do puszek
na terenie miasta i gminy prowadziło
dwunastu wolontariuszy, a byli to:
Anna Steindel, Aleksandra Steindel,
Maja Nalepka, Julia Nalepka, Iwona

W

miasto i gmina
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Koncert Noworoczny

niedzielę 31 stycznia
2021 roku w Kościele
pw. św. Jakuba St.
Ap. w Tuchowie odbył się
kolejny Koncert Noworoczny
z cyklu „Bogumiła Gizbert-Studnicka zaprasza na
koncert”.

Koncert prowadziła i akompaniowała prof. Bogumiła Gizbert-Studnicka. Rozpoczęła go i zakończyła
Mariola Siepak (sopran), studentka
Akademii Muzycznej w Krakowie
z klasy śpiewu prof. Jacka Ozimkowskiego, która przepięknie wykonała
mało znane kolędy w opracowaniu
wybitnych kompozytorów klasycznych.
W koncercie wystąpili też uczniowie
Prywatnego Profesjonalnego Konserwatorium Muzycznego II stopnia
w Tuchowie prowadzonego przez prof.
Bogumiłę Gizbert-Studnicką.
Koncert był transmitowany na
żywo przez internet i oklaskiwany
przez obecnych słuchaczy z Tuchowa,
Tarnowa i okolic.
Serdecznie dziękujemy i gratulujemy sukcesu uczniom konserwatorium i ich pedagogom.
Artyści przedstawili następujący
program:
Zygmunt Noskowski – Witaj
gwiazdko złota
Max Reger – Schlichte Weisen
op. 76 nr 52 Kołysanka Maryi Panny
Henryk Jan Botor – Gdy śliczna
Panna
Mariola Siepak – sopran
akompaniament: prof. Bogumiła
Gizbert-Studnicka
Heitor Villa-Lobos – A prole do
bebê t.I W140 nr 7 O Polichinello

akompaniament: prof. Bogumiła
Gizbert-Studnicka
Ludwig van Beethoven – Sonata
cis-moll „Księżycowa” op. 27 nr 2
III. Presto Agitato
Angelika Słowik – fortepian
(uczennica Anny Szajer)

Ricardo Castro – Valse-Bluette
op.12 nr 2
Albert Bajorek – fortepian (uczeń
Anny Szajer)
Camille Saint-Saens – Łabędź
z cyklu Karnawał zwierząt
Andrzej Kloch – wiolonczela
(uczeń Marii Czaplińskiej)

Patryk Ledziński (aranżacja)
– Kolęda dla Piotra (Skrzyneckiego)
muzyka: Zbigniew Preisner
słowa: Jan Nowicki
Patryk Ledziński – fortepian,
śpiew (uczeń Anny Szajer)
Giovanni Bellini – Malinconia,
Ninfa gentile
Mariola Siepak – sopran
akompaniament: prof. Bogumiła
Gizbert-Studnicka

Ponad 14 000,00 zł zebrano
w Tuchowie podczas 29. Finału WOŚP!
Hołda, Anna Jantoń, Weronika Wójcik,
Monika Żydowska, Wiktoria Steindel,
Natalia Słowik, Julia Sobyra oraz Jakub
Jabłoński. Serdecznie dziękujemy
wolontariuszom za podjęty trud i pracę.
Dziękujemy Państwu Hajdukom
za przekazanie pysznego ciasta oraz
Pizzerii Czardasz z Tuchowa.
Wszystkim, którzy włączyli się
w tę akcję, dziękujemy za życzliwość
i zrozumienie, zaś funkcjonariuszom tuchowskiej Policji za wsparcie
29. Finału WOŚP i czuwanie nad
bezpiecznym jego przeprowadzeniem.
29. Finał WOŚP w Tuchowie został
zorganizowany z zachowaniem reżimu
sanitarnego
Michał Kulikowski
Szef sztabu WOŚP
w Tuchowie

24

historia

styczeń 2021 | nr 1 (99)

Tekst jest trzydziestym z cyklu artykułów poświęconych patronom
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
im. Bohaterów Bitwy pod Łowczówkiem w Tuchowie

Legioniści odznaczeni austriackimi złotymi medalami
za waleczność w bitwie pod Łowczówkiem
Zerwij, Polsko, te okowy,
które Cię krępują;
synów Twoich hufiec nowy,
oni Cię rozkują.
(Pieśń Legionów)

LILIANNALIPKA

B

itwa pod Łowczówkiem,
stoczona w dniach
22-25 grudnia 1914 r.
przez I Brygadę Legionów
Polskich (powstałą w Nowym
Sączu 19 grudnia 1914 r.
na skutek przekształcenia
1. Pułku Piechoty Legionów
Polskich w tę formację),
była najkrwawszym bojem
legionistów stoczonym do tej
pory.

I Brygada zaraz po przybyciu
w okolicę walk toczonych przez
c. i k. armię z Rosjanami z marszu,
bez odpoczynku, została posłana do
boju o wzgórza Łowczów i Łowczówek,
a następnie trwała na pozycjach
w morderczym ogniu, wielokrotnie
atakowana przez nieprzyjaciela przez
kolejne 3 dni aż do odwrotu, zarządzonego przez Austriaków w godzinach
popołudniowych pierwszego dnia
świąt Bożego Narodzenia. W zastępstwie nieobecnego Józefa Piłsudskiego
(wyjechał na rozmowy polityczne do
Wiednia), niespodziewającego się
użycia jego żołnierzy do walk w najbliższym czasie, Brygadą dowodził szef
sztabu, ppłk Kazimierz Sosnkowski.
Piłsudski, dowiedziawszy się o walkach
pod Łowczówkiem, szybko opuścił
stolicę Austrii, dołączył do Brygady
i wydał rozkaz datowany na 3 stycznia
1915 r. z powodu boju pod Łowczówkiem:
(...) U schyłku ubiegłego roku, podczas
mojej nieobecności, stoczyliście z przeważającymi siłami nieprzyjaciela bój
najkrwawszy i najcięższy z tych, jakieśmy
dotąd mieli. Zyskaliście w nim nową
sławę i nowy liść wawrzynu wpletliście
do wieńca sławy polskiego żołnierza. (...)
Jestem dumny, towarzysze broni, że Wami
przewodzę, jestem dumny z kłopotu, że
gdy mam w rozkazie dziennym wymienić
najbardziej godnych pochwały, szukać
muszę czegoś nadzwyczajnego, by wśród
ogółu dzielnych, mężnych, znaleźć czyny,
które nie będą dla nich powszednimi.(...)
Jak pisze Józef Kozioł w swojej
książce poświęconej bitwie: Postawę
I Brygady Legionów doceniło
dowództwo austriackiej 4. armii, które
w wyróżnieniach dla Polaków zbyt
hojne dotąd nie było, i przyznało za
Łowczówek 6 wielkich złotych medali,
18 wielkich srebrnych i 48 małych oraz
72 dyplomy uznania.
Z kolei inna publikacja z 1916 roku
pt. Bitwa pod Łowczówkiem zawiera
imiona i nazwiska odznaczonych
żołnierzy I Brygady. W tym artykule
autorka skupi się na tych, którzy otrzymali złote medale.
Złote medale za waleczność otrzymali: starsi żołnierze Henryk Wąs
i Piotr Kantor, powstrzymali wraz
z dwoma towarzyszami 3 nowe ataki
kompanji nieprzyjacielskiej. Gdy
brakło im amunicyi, zebrali porozrzucane przed okopami rosyjskie karabiny

i ładunki i walczyli mimo licznych
ran do ostatka. Sekcyjny Gustaw
Świderski na czele patrolu złożonego
z 7 ludzi wziął do niewoli pułkownika
rosyjskiego wraz z 4 oficerami, nadto
26 żołnierzy. Sekcyjny Stanisław
Janikowski wstrzymał samoczwart
w walkach pod Łowczówkiem, mimo
ciężkich ran, natarcie nieprzyjacielskiej
kompanii. Starszy żołnierz, wywiadowca Marcin Zalewski zdobył sobie
– przebrany w strój cywilny – wstęp
do głównej kwatery rosyjskiej, skąd
kilkakrotnie nadzwyczaj ważne przyniósł wiadomości. Plutonowy Michał
Wieruszewski, ciężko ranny w obie
nogi, prowadził swój pluton mimo
wielkiego upływu krwi – i kilkakrotnie
odparł ataki nieprzyjaciela.
Henryk Wąs (1896-1963)
Urodził się 14 czerwca 1896 r.
w Krakowie w rodzinie kupca Mateusza
i Anny z domu Malik. W latach 19021906 uczęszczał do szkoły powszechnej
w tym mieście, a następnie kształcił
się w V Gimnazjum w Pogórzu
k. Krakowa. Jako 18-latek zgłosił się na
początku sierpnia 1914 r. do Strzelców
na krakowskich Oleandrach. Służył
w 3. kompanii III baonu 1. Pułku
Piechoty Legionów Polskich. Po przemianowaniu go w I Brygadę brał udział
w bitwie pod Łowczówkiem, w której
został ranny i z tego powodu kolejno
leczył się w szpitalach w Kętach i Wilamowicach. W październiku 1915 r.
uznany został za niezdolnego do
służby. Czas ten Henryk wykorzystał
na kontynuację przerwanej przez wojnę
i czyn legionowy nauki – w czerwcu
1916 r. uzyskał maturę; podjął też służbę
w armii austro-węgierskiej – nie trwało
to jednak długo, po 5 miesiącach ze
względu na inwalidztwo został z niej
zwolniony. Henryk Wąs rozpoczął
studia prawnicze na UJ, gdzie uczył się
z przerwami do 1922 r. W dwudziestoleciu międzywojennym był urzędnikiem. Zmarł w Warszawie w 1963 r.
Piotr Kantor (1880-?)
Urodził się w miejscowości Knihinin
Górka koło Stanisławowa w rodzinie
Jana i Marii. Wiadomym jest, iż
w sierpniu 1914 r. wstąpił do Strzelców
Piłsudskiego i służył w 3. kompanii
III baonu 1. Pułku Piechoty Legionów
Polskich, podobnie jak wcześniej
opisywany Henryk Wąs. W bitwie pod
Łowczówkiem został ranny 24 grudnia,
leczony był w Nowym Targu, a następnie
w Kętach. Po powrocie do służby
wojskowej brał udział w walkach na
Wołyniu, podczas których został
ponownie ranny i w 1916 r. leczył się
w Kamieńsku.
Gustaw Świderski Pietrek
(1891-1949)
(...) Wysłane nocą patrole [22/23
grudnia 1914 r.– L.L.] dotarły aż do
wsi Łowczówek, gdzie patrol składający
się z podoficera Świderskiego i siedmiu
szeregowych, w stróżówce kolejowej
zabrał do niewoli 5 oficerów: 1 ppłk.,
2 kapitanów, 2 poruczników i 28 szeregowych [byli to żołnierze 132. pułku
piechoty rosyjskiej, tzw. „benderskiego”
– L.L.]. Autorem tych słów jest ppłk
Kazimierz Sosnkowski, a są one częścią
sprawozdania z bitwy pod Łowczów-

Gustaw Świderski Pietrek
kiem napisanego 28 grudnia 1914 r.
w Lipnicy Murowanej. Mowa jest tu
o kolejnym legioniście i jego dokonaniu, które uhonorowane zostało
austriackim złotym medalem za
waleczność. Czyn ten został także
wymieniony w rozkazie J. Piłsudskiego
z 3 stycznia 1915 r.
Przyszły legionista urodził się
17 lub 27 kwietnia 1891 r. w Krośnie.
Tam też uczęszczał do szkoły realnej,
którą ukończył w 1912 r. Studiował
w Wyższej Szkole Przemysłowej
w Krakowie. Od 1912 r. Gustaw stał
się członkiem Związku Strzeleckiego działającego w tym mieście.
Po wybuchu I wojny światowej
został strzelcem Piłsudskiego i służył
początkowo w 4. kompanii I baonu
1. Pułku Piechoty Legionów Polskich.
Wyróżnił się w bitwie pod Łowczówkiem, po której awansował na stopień
podporucznika i dowódcy plutonu. Aż
do kryzysu przysięgowego, to jest do
lipca 1917 roku, pozostawał w służbie
w I Brygadzie, potem został karnie skierowany do walk na froncie włoskim.
W odrodzonej Polsce brał udział
w walkach z Ukraińcami i bolszewikami, w czerwcu 1920 r. znalazł
się w niewoli rosyjskiej, skąd uciekł
w grudniu 1920 r. W dwudziestoleciu
międzywojennym pracował w straży
granicznej. We wrześniu 1939 r. brał
udział w bitwie nad Bzurą, w trakcie
przebijania się do stolicy został wzięty
do niewoli niemieckiej, w której przebywał przez cały okres wojny. Po jej
zakończeniu pozostał w Niemczech,
gdzie zmarł w 1949 r.
Stanisław Janikowski
Służył w 3. kompanii III baonu
1. Pułku Piechoty I Brygady. Został ranny
w bitwie pod Łowczówkiem. Leczył się
w Żywcu; na skutek zachorowania na
tyfus brzuszny był leczony również
w Kętach (także z powodu odniesionych ran). W 1915 r. znalazł się w niewoli
rosyjskiej, skąd powrócił w 1918 r.
Marcin Zalewski Nałęcz
(1894-1943)
Urodził się 11 listopada 1894 r.
w Słupnie koło Płocka w rodzinie
Błażeja i Teodozji z domu Głoskowska.
Od roku 1911 działał w skautingu, a od
roku 1912 był działaczem w Polskich
Drużynach Strzeleckich w Płocku.
Zmuszony do emigracji znalazł
się w Galicji, gdzie wstąpił do PDS

w Nowym Sączu i uczestniczył tam
w kursie podoficerskim PDS w lipcu
1914 r. Od sierpnia 1914 r. był strzelcem
Piłsudskiego. 6 sierpnia wyruszył wraz
z Pierwszą Kadrową do walki z Rosjanami. Służył w 4. kompanii III baonu
1. Pułku Piechoty Legionów Polskich.
Wyróżnił się w walkach pod Łowczówkiem. Walczył dalej m.in. nad Nidą
w 1915 r., gdzie został ranny, oraz na
Wołyniu. Po kryzysie przysięgowym
w 1917 r. internowany został w Szczypiornie, a następnie w Łomży. Od
11 listopada 1918 r. służył ojczyźnie,
m.in. walcząc w wojnie polsko-bolszewickiej, podczas której został ranny
w maju 1920 r. w walkach nad Berezyną.
Po kuracji wrócił do walk i brał udział
w kontrofensywie przeciw bolszewikom. Pozostał w służbie wojskowej
do 1936 roku. Ponownie znalazł się
w wojsku we wrześniu 1939 r. 20 września został wzięty do niewoli rosyjskiej, z której zbiegł na Węgry, gdzie
z kolei został internowany. Uciekł do
Warszawy wraz z Edwardem Śmigłym
Rydzem. W okupowanej Polsce pełnił
funkcje dowódcze w ZWZ-AK. Aresztowany przez Gestapo, został rozstrzelany 12 lutego 1943 r. pod Warszawą.
Michał Wieruszewski
Zagończyk (1895-1959)
Urodził się w Luborzycy koło
Miechowa. Był synem Stanisława
i Apolonii z Egielmanów. Uczęszczał do szkoły handlowej w Będzinie.
Od 1911 r. działał w tajnej drużynie
skautowej w Zagłębiu Dąbrowskim.
6 sierpnia 1914 r. znalazł się w Pierwszej
Kompanii Kadrowej i wyruszył przeciw
Rosji. 6 sierpnia wkroczył wraz z pozostałymi strzelcami Pierwszej Kadrowej
w granice zaboru rosyjskiego. Uczestniczył w bitwie pod Łowczówkiem,
w czasie której został ciężko ranny
25 grudnia 1914 r. – został trafiony
w obie nogi odłamkiem pocisku artyleryjskiego. Po wyleczeniu został przydzielony do 5. Pułku Piechoty I Brygady,
w którym organizował warsztaty
krawieckie. Po kryzysie przysięgowym
był internowany w Beniaminowie, gdzie
przebywał do marca 1918 r. Działał
w POW I WP. W roku 1920 zgłosił się do

Michał Wieruszewski
Zagończyk
armii ochotniczej. W okresie międzywojnia był nauczycielem. W wyniku
aresztowania przez sowietów został
wywieziony na Syberię, gdzie był
zmuszony do wyrębu lasu. W drugiej
połowie 1941 r. znalazł się w armii
gen. Władysława Andersa, z którą
ewakuował się w 1942 r. na Bliski
Wschód. W latach 1943-1947, ze
względu na stan zdrowia, był nauczycielem matematyki w Masiinidi –
mieście w zachodniej Ugandzie, gdzie
w czasie II wojny światowej powstało
polskie osiedle dla uchodźców, przez
które to do roku 1947 przewinęło się
ponad 4000 Polaków. Po 1947 roku
zamieszkał w Koszalinie, gdzie pracował
jako nauczyciel. Zmarł w tymże mieście
w 1959 r.
Literatura:
- J. Piłsudski, Pisma, mowy, rozkazy
- Boje Legionów Polskich nr 3. Bitwa
pod Łowczówkiem, 1916
- ipn.gov.pl 100 bohaterów na
100-lecie bitwy warszawskiej
- platforma internetowa Muzeum
Piłsudskiego zolnierze-niepodleglosci.pl
- Sprawozdanie z walk pod
Łowczówkiem z 28 grudnia 1914 r.
ppłk. K. Sosnkowskiego [w:]
Łowczówek 1914. Bitwa Legionów
Polskich na drodze do niepodległości.
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Co słychać w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
BARBARA
MAZURKIEWICZ

Z

tej okazji chciałabym
przypomnieć sylwetkę
najbardziej poczytnego polskiego poety końca
XX wieku, autora jednej
z najczęściej wypowiadanych myśli, którą zawarł
w wierszu poświęconym
Annie Kamieńskiej:

Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko
odchodzą
zostaną po nich buty i telefon głuchy…

18 stycznia 2021 roku
15. rocznica śmierci Jana Twardowskiego
Urodził się 1 czerwca 1915 roku
w Warszawie, gdzie spędził dzieciństwo. W okresie pierwszej wojny
światowej rodzina ewakuowała się
w głąb Rosji, skąd powróciła do
Warszawy w 1918 roku. W 1922 r.
Twardowski rozpoczął naukę w szkole
powszechnej, a kontynuował ją
w Gimnazjum im. Tadeusza Czackiego w Warszawie, gdzie w latach
1933-35 współredagował szkolne
pismo „Kuźnia
Młodych”. Ta
właśnie gazetka
szkolna stała się
miejscem jego
debiutu poetyckiego. W 1936 r.
zdał maturę,
w roku 1937
rozpoczął studia
na w ydziale
polonistyki
Un i w e r s y t e t u
Warszawskiego.
Ukończył je po
wojnie w 1947 r.
W 1945 r.
podjął naukę na
tajnym kursie
Seminarium
Duchownego
w Warszawie.
Ukończył ją
w roku 1948
i 4 lipca przyjął
święcenia kapłańskie. Był wikariuszem w Żbikowie
koło Pruszkowa
przy Państwowej
Szkole Specjalnej.
Czasy
te
upamiętnił
w wierszu Do
moich uczniów.
Pote m
był
wikariuszem
w kościołach
św. Stanisława
Kostki, Matki
Boskiej Nieustającej Pomocy

i Wszystkich Świętych, prefektem
w liceum Sowińskiego i szkole
specjalnej w Pruszkowie. W 1959 r.
został rektorem kościoła Sióstr
Wizytek i funkcję tę sprawował do
końca życia. Zmarł 18 stycznia 2006 r.,
został pochowany w krypcie zasłużonych Świątyni Opatrzności Bożej
w Warszawie.
Pierwszym tomikiem był Powrót
Andersena (1937). Następne wydał:
Wiersze (1959), Znaki ufności (1970),
Poezje wybrane (1979), Niebieskie
okulary (1980), Który stwarzasz jagody
(1982, 1988), Nie przyszedłem pana
nawracać. Wiersze 1937-1985 (1986,
osiem wydań do 1994), Taka ludzka
(1990), Uśmiech Pana Boga (1991),
Kasztan dla milionera (1993), Krzyżyk
na drogę (1993), Trzeba iść dalej, czyli
spacer biedronki (1994), Rwane prosto
z krzaka (1996, 1998), Biedroneczko
leć do nieba. Lekcje literatury z Heleną
Zaworską (1997), Bóg prosi o miłość
(1998), Niebo w dobrym humorze
(1998), Miłość miłości szuka (1999),
Mała ojczyzna (2002), Zaufałem
drodze (2007). Proza: Zeszyt w kratkę
(1973), Nowy zeszyt w kratkę (1986),
Patyki i patyczaki (1987), Niecodziennik (1991), Autobiografia. Myśli
nie tylko o sobie (2006, 2007).
Fenomen poezji Twardowskiego
polega na niezwykłej prostocie. Jej
osobisty charakter przybliża czytającemu wyciszonego, refleksyjnego
i pełnego specyficznego poczucia
humoru księdza.
Zachęcam do czytania tych
z pozoru prostych, a jednak wymagających skupienia wierszy. Dają one
ogromną siłę, mówią o najtrudniejszych i najważniejszych w naszym
życiu sprawach – o przemijaniu,
śmierci, miłości, samotności i cierpieniu. Pomagają lepiej rozumieć
świat, życie i jego problemy.
Zapraszam wszystkich wielbicieli
twórczości Twardowskiego, a także
tych, którzy chcieliby poznać, jaki był
naprawdę ksiądz, który pisał wiersze,
do lektury książki autorstwa Magdaleny Grzebałkowskiej pt. Ksiądz
Paradoks: biografia Jana Twardow-

skiego. Autorka dotarła do nieznanych
zapisków księdza. Dzięki nim można
poznać człowieka pełnego sprzeczności i bardzo samotnego, pomimo
iż otaczało go tak wielu ludzi. Można
dzięki temu uzyskać odpowiedzi na
wiele pytań, poznać jego młodość,
początki niezwykłej popularności,
dowiedzieć się, dlaczego nieustannie
szukał potwierdzenia swego talentu,
choć tomiki wierszy rozchodziły się
w milionach egzemplarzy.
Jacek Hugo-Bader o książce Grzebałkowskiej napisał: Ja oszalałem już
przy pierwszym rozdziale. A kiedy
doszedłem do kleju od księżowskiego
tupecika… Porywające! Co za życie!
Co za pióro!

Proponuję również lekturę Blisko
ziemi, blisko nieba: ksiądz Jan Twardowski we wspomnieniach Iwony, Beaty
i Krzysztofa Demskich, ilustrowaną
nietuzinkowymi zdjęciami wybitnego
fotografa Czesława Czaplińskiego.
Książka powstała z okazji setnej
rocznicy urodzin Jana Twardowskiego. Jej autorzy przeprowadzili
ponad sto rozmów z osobami, które
miały okazję spotkać księdza na swej
drodze, a byli to m.in.: Anna Dymna,
Anna Janko, Aldona Kraus, Czesław
Czapliński… Wszyscy oni dzielą się
wspomnieniami, wrażeniami i refleksjami o niezwykłym wpływie księdza
na innych. Sam Twardowski mówił:
Nie wierzę w przypadkowe znajomości.
Uważam, że każde spotkanie z drugim
człowiekiem jest przygotowane przez
Pana Boga. Zawsze jest jakiś dalszy
ciąg, który okazuje się ważny.
Zapraszam do lektury!

CENTRUM SMAKU

KREM Z PIECZONYCH
POMIDORÓW I PAPRYKI
SYLWIASTANUCH-
OSYSKO
Składniki na 2-4 porcje
•
•
•
•
•
•
•
•
•

8 dużych pomidorów
4 czerwone papryki
4 ząbki czosnku
1 mała łyżeczka posiekanego,
świeżego rozmarynu lub
½ łyżeczki suszonego
1 łyżka miodu
prażone pestki dyni
400 ml wody
oliwa z oliwek
sól do smaku (himalajska lub
morska)

Przygotowanie:
Piekarnik rozgrzej do temperatury 190°C. Pomidory przekrój na

pół, ułóż w naczyniu do pieczenia,
delikatnie posól i skrop oliwą.
Piecz ok. 45 min. Ostudź, obierz
ze skórki. Paprykę opłucz, ułóż
w naczyniu do pieczenia, piecz
ok. 30 min. Ostudź, usuń gniazda
nasienne, obierz ze skórki. Do
garnka wlej wodę, zagotuj, wrzuć
pomidory i paprykę, pozostałe
składniki, posól do smaku. Gotuj
15 minut. Zmiksuj, udekoruj
prażonymi pestkami dyni.

Z żYCIA LO W TUCHOWIE
MÓJ ROZWÓJ –
MOJA PRZYSZŁOŚĆ II
ANNASZYMAŃSKA

W

roku szkolnym
2020/21 w Liceum
Ogólnokształcącym
im. Mikołaja Kopernika
w Tuchowie realizowany
jest projekt „Mój rozwój
– moja przyszłość II”
współfinansowany
w ramach Działania
10.1. Rozwój kształcenia
ogólnego Poddziałanie
10.1.3 Edukacja

w szkołach prowadzących
kształcenie ogólne
Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Małopolskiego
na lata 2014-2020.
Z powodu ograniczeń epidemicznych od 26 października
2020 roku zajęcia projektowe odbywają się online. Zajęcia prowadzone
w formie zdalnej w czasie rzeczywistym są środkiem zaradczym
w związku z COVID-19.

Uczniowie uczestniczą w następujących formach wsparcia: zajęcia
dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia
rozwijające, koła zainteresowań.
Przedmioty, z których prowadzone są
zajęcia to: matematyka, fizyka, informatyka, chemia, biologia, geografia,
j. angielski, j. niemiecki.
W ramach realizacji projektu
pracownie przedmiotowe zostały
doposażone w pomoce dydaktyczne
oraz nowe meble. Zajęcia i zakupy
realizowane są ze środków unijnych.
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SZKOŁA PODSTAWOWA

PIOTRKOWICE
Laureatki VIII
Gminnego Konkursu
Obcojęzycznej Piosenki
Świątecznej online
SYLWIAKURCZAB 

U

czennice naszej szkoły:
Kornelia Wójcik,
Gabriela Więcek,
Martyna Prokop oraz
Milena Kulig wzięły udział
w corocznym konkursie
Obcojęzycznej Piosenki
Świątecznej, organizowanym przez szkołę podstawową w Tuchowie.
Reprezentantki Szkoły Podstawowej im. Władysława Gibały

w Piotrkowicach wykazały się swoim
talentem wokalnym i językowym,
o czym świadczą zdobyte miejsca oraz
wyróżnienie:
Kornelia Wójcik – I miejsce w kategorii klas I-III;
Gabriela Więcek – II miejsce
w kategorii klas IV-VI;
Martyna Prokop – wyróżnienie
w kategorii klas IV-VI.
Wszyscy uczestnicy konkursu
zostali nagrodzeni upominkami oraz
dyplomami. Serdecznie gratulujemy
oraz życzymy sukcesów w kolejnych
konkursach.

BEATACZUBA 

K

iedy rok temu docierały do nas informacje z Wuhan na
temat wirusa COVID-19,
nikt nie spodziewał się,
że wybuchnie światowa
pandemia i następne
święta Bożego Narodzenia
spędzimy na kwarantannie
narodowej.

Nikt wtedy nie słyszał o lockdownie, zdalnym nauczaniu i wigilii
spędzanej w samotności i maseczce.
Wyzwanie, jakie postawiła przed
nami pandemia, jest ogromne
i dlatego cieszymy się, gdy uda nam
się wprowadzić trochę normalności
w codzienne życie. Dlatego tak
bardzo czekaliśmy na święta. Były
inne, ale w dalszym ciągu tradycyjne
i pełne optymizmu. W naszej szkole
nauczyciele, rodzice i uczniowie
wspólnie działają, aby choć na chwilę
zapomnieć o pandemii. Stąd dzieci
w przedszkolu i młodszych klasach
otrzymały prezenty mikołajowe,
które Mikołaj zostawił pod drzwiami
przedszkola i szkoły. Sprawiły one
wiele radości. Dzieciaki, aby wprowadzić się w zimowy nastrój, wykonały
piękne choinki i kartki świąteczne,
starsi robili ozdoby choinkowe.

Tyle się u nas działo
Szczególną atrakcją, potwierdzającą
słowa: „Jak się chce, to się zrobi”,
była świąteczna sesja fotograficzna.
Nasza koleżanka Małgorzata Lech
przygotowała wspaniałą dekorację
i wykonała przedszkolakom i młodszym uczniom zdjęcia w świątecznej
aranżacji. Wywołanie zdjęć sfinansowała Rada Rodziców, a kolorowe
fotografie są wspaniałym prezentem
dla rodziców i dziadków. Tradycyjnie
też przygotowaliśmy jasełka. Teraz
inaczej, bo zamiast przedstawienia
był film. To nowe doświadczenie dla
uczniów i nauczyciela, zwłaszcza że
przez obostrzenia spowodowane
pandemią nie można było spotykać
się na próbach w grupach liczących
więcej niż 5 osób. Jednak kolejny
raz piotrkowickie dzieci stanęły na
wysokości zadania: samodzielnie
nauczyły się tekstów i właściwie bez
prób można było dokonać nagrania,
oczywiście z zachowaniem reżimu
sanitarnego. Efekt naszego wysiłku
można obejrzeć na stronie szkoły.
Przedszkole, które cały czas pracuje
stacjonarnie, również przygotowało
i nagrało jasełka. Wychowawczyni
przedszkola, Krystyna Lebryk, tak
opisała pracę nad przedstawieniem:

- Nad stajenką gwiazdka świeci, do
stajenki idą dzieci. Z wielką tremą
przystąpiły do przedstawienia jasełkowego pięknie ubrane przedszkolaki. Efektowne dekoracje, znane
kolędy i pastorałki przeniosły
wszystkich do Betlejem. Maryja
z Dzieciątkiem, Józef, śpiewające
aniołki, gromadka dzieci oraz Trzej
Królowie to postaci iście z tamtej
epoki, w które wcieliły się dzieci.
Aktorzy debiutanci z ogromnym
zaangażowaniem odgrywali swoje
role. Maluchy – czy starszaki – nie
żałowały gardeł, śpiewając kolędy.
Każdy chciał pokazać się z jak
najlepszej strony. Nad wszystkim
czuwały panie wychowawczynie.
Za trud włożony w przedstawienie
serdecznie dziękujemy naszym milusińskim. Dla wszystkich gromkie
BRAWO!
Okazuje się, że mimo ogólnych
trudności i obostrzeń nasza szkoła
prężnie działa. Nauczyciele, rodzice
i uczniowie dostosowują się do panujących warunków i szukają sposobów,
abyśmy mieli choć odrobinę normalności. Oby przyszły rok był łatwiejszy,
a wirus i zdalne nauczanie przeszły
do historii.

Konkurs plastyczny
rozstrzygnięty
SYLWIAKURCZAB 

U

czniowie i uczennice klas I-III naszej
szkoły wzięli udział
w konkursie plastycznym
pt. „Najpiękniejsza kartka
bożonarodzeniowa”.
Celem konkursu było propagowanie tradycji i symboliki związanej

ze świętami Bożego Narodzenia.
Laureatami konkursu zostali:
I miejsce – Kornelia Gąsior,
II miejsce – Kornelia Wójcik;
III miejsce ex aequo – Aneta Cich
i Diego Kita.
W s z y st k i m
u c z e st n i kom
serdecznie dziękujemy za pomysłowość i zaangażowanie.
Organizatorzy: Małgorzata
Majsterkiewicz, Sylwia Kurczab.

Pogórzańska Drużynowa
Liga Szachowa 2020

12
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grudnia w hali sportowej przy szkole
podstawowej
w Lisiej Górze rozegrano
finałowy turniej VII edycji
Pogórzańskiej Drużynowej
Ligi Szachowej.

W 2020 roku uczestniczyło w nim
18 czteroosobowych drużyn, czyli
niemal 80 szachistów z powiatu
tarnowskiego. Z powodu pandemii
COVID-19 rozegrano w tym roku
tylko pięć z ośmiu zaplanowanych
turniejów. W klasyfikacji ogólnej
w 2020 r. zwyciężyły FENIKSY
z Tarnowa, przed UKS Lisia Góra
i MAFIĄ SYCYLIJSKĄ również
z Tarnowa. Tuchowski zespół
DOLINA BIAŁEJ w składzie: Eugeniusz Pradel, Kamil Kilian, Jan
Pradel, Władysław Sajdak oraz

Jakub Wąs i Krzysztof Kucharczyk
zajął 6 lokatę. Klasyfikację juniorską
wygrali młodzi szachiści ze szkoły
podstawowej z Rzuchowej. Drugie
miejsce zdobyła drużyna pod nazwą
NIEOBLICZALNI z Pogórskiej Woli,
a trzecie KANA SZACH – Tarnów.
MOSiR Tuchów zajął 5 miejsce.
Skład tuchowskich juniorów: Mateusz
Walocha, Dawid Lebryk, Filip Popiela,
Damian Wiejacki oraz Piotr Bakuliński i Lena Mróz.
Wszystkie drużyny będące na
podium otrzymały puchary i medale.
W klasyfikacji generalnej PDLSz
2014-2020 pierwsze miejsce zajmują
Feniksy, przed Doliną Białą i Goldenami z Pleśnej. Warto nadmienić,
iż na przestrzeni 7 lat przewinęło
się ponad 70 drużyn, czyli niemal
300 szachistów z naszego rejonu,
grających w zespołach sołeckich,

środowiskowych, szkolnych, gminnych, zakładowych oraz w klubach
szachowych. Niektóre zespoły zostały
zdekompletowane (pandemia), inne
wyeliminowane albo połączyły się
w jedną silniejszą drużynę.
25 kapitanów zadeklarowało już
udział swoich drużyn w VIII edycji
PDLSz 2021. Planujemy rozegrać kilka
ciekawych turniejów, między innymi
o: puchar burmistrza Tuchowa,
puchar prezesa Pogórzańskiego
Stowarzyszenia Rozwoju, puchar
sołtysa Burzyna, puchar dyrektora szkoły podstawowej w Pleśnej,
puchar „lis szachownicy” w Lisiej
Górze. Sędzią głównym turniejów
jest Czesław Markiewicz – instruktor
w MOSiR Tuchów.
Roman Kawa
Pomysłodawca i koordynator
PDLS 2020

oświata

styczeń 2021 | nr 1 (99)

27

SZKOŁA PODSTAWOWA „Historia Tuchowa w muzeum ożywa”

TUCHÓW warsztaty muzealne

Happening bożonarodzeniowy
JUSTYNAJAWORSKA-LIPKA
KATARZYNAKRUPA
BEATAKIELAWA

T

radycją naszej szkoły są
happeningi.

Co roku przed świętami Bożego
Narodzenia nauczyciele i uczniowie
wyruszają na tuchowski rynek, aby
złożyć świąteczne życzenia mieszkańcom Tuchowa. Zawsze jest nas
dużo, wszyscy w strojach świątecznych razem ze strażakami rozdają-

cymi sianko na wigilijny stół. Ten
rok jest wyjątkowo inny, więc i nasz
happening był inny. Na rynku pojawiło się nas mało, ale w dobrych
humorach. Życzyliśmy tuchowianom
i ich gościom zdrowych, radosnych
świąt oraz wszystkiego, co najlepsze
w Nowym Roku. Wszyscy chętnie
przyjmowali życzenia, widać było,
że brakuje im normalności. Mamy
nadzieję, że w tym roku spotkamy
się na naszym pięknym rynku już
niedługo, przed świętami wielkanocnymi, jednym słowem – liczymy na
rychły powrót do codzienności, jakiej
nam brakuje.

JUSTYNAJAWORSKA-LIPKA
KATARZYNAKRUPA
RYSZARDWRONA

N

asze tuchowskie
muzeum pełne jest
ciekawych eksponatów, historii Tuchowa
oraz duchów minionych
czasów.
To miejsce magiczne, gdzie wchodząc, przenosimy się w czasy naszych
przodków. Młodzi tuchowianie nie
zawsze jednak wiedzą o jego istnieniu.

W związku z tym postanowiliśmy
przybliżyć historię naszego pięknego
miasta, organizując warsztaty muzealne dla młodzieży.
Spotkania w muzeum rozpoczęliśmy jeszcze w zeszłym roku
szkolnym, ale niestety musieliśmy je
przerwać ze względu na pandemię.
We wrześniu tego roku z wielkim
zapałem kontynuowaliśmy nasze
zajęcia, lecz znów musieliśmy je
zawiesić. Chcemy jednak powiedzieć
Państwu, że wrócimy do muzeum,
jak to tylko będzie możliwe, że nasi
uczniowie będą mogli dalej poznawać
naszą historię. Do tej pory zaledwie
uczniowie klas 8 i 7 uczestniczyli

w zajęciach, podczas których na wzór
oryginalnych eksponatów tworzyli
swoje własne pracy. Powstały piękne
suknie hrabiny, kamienne historie
nawiązujące do II wojny światowej,
czy przedmioty gospodarstwa domowego, które odeszły w zapomnienie.
Tworzymy ulotki, przewodniki,
plakaty promujące muzeum. Mamy
dużo pomysłów i nadzieję, że zdołamy
je zrealizować. Pod koniec roku szkolnego jury wybierze najciekawsze
prace, które nagrodzimy. A w czerwcu
zapraszamy szkoły z gminy Tuchów
do udziału w Konkursie gminnym
„Historia Tuchowa w muzeum ożywa”
– warsztaty.

VIII Gminny Konkurs Świątecznej Pomoc dla bezdomnych zwierząt –
Piosenki Obcojęzycznej
zima 2020/2021
JUSTYNAJAWORSKA-LIPKA
PAULINASTACHURA-BUŚ

18

grudnia 2020 roku
odbył się VIII Gminny
Konkurs Świątecznej
Piosenki Obcojęzycznej,
którego organizatorem jest
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Tuchowie.
W tym roku konkurs przybrał formę
zdalną ze względu na pandemię. Uczestnicy przysłali nagrania wykonywanych
przez siebie utworów. Swoje umiejętności
zaprezentowało 45 wykonawców. Jury
w składzie: przewodniczący – Tadeusz
Goliszewski, członkowie – Michalina
Ropska, Paulina Kloch oraz Wiktor
Chrzanowski oceniali występy w trzech
kategoriach: klasy I-III, klasy IV-VI oraz
klasy VII-VIII. Młodzi artyści prezentowali piosenki świąteczne głównie w języku
angielskim.
Jury po długich naradach wyłoniło
zwycięzców:
Kategoria klasy 1-3
Miejsce I: Kornelia Wójcik – Piotrkowice
Miejsce II: Izabela Damian – Lubaszowa
Miejsce III: Kinga Januś – Tuchów
Kamil Knapik – Tuchów
Wyróżnienie: Julia Sajdak – Tuchów
Kategoria klasy 4-6
Miejsce I: Jakub Baran – Lubaszowa
Miejsce II: Gabriela Więcek – Piotrkowice
Miejsce III: Amelia Witkowska – Lubaszowa
Magdalena Kaczka – Siedliska
Wiktoria Baran – Tuchów

Wyróżnienia: Julia Gut – Tuchów
Kinga Gogola, Oliwia Pypeć – Burzyn
Maja Przęczek – Tuchów
Martyna Prokop – Piotrkowice
Kategoria klasy 7-8
Miejsce I: Aleksandra Walocha – Tuchów
Emilia Wajda – Siedliska
Milena Budzik – Karwodrza
Miejsce II: Dominika Wrona – Tuchów
Karol Czopek – Siedliska
Szymon Koncewicz – Tuchów
Miejsce III: Zespół z Mesznej Opackiej,
klasa 7
Joanna Stadler – Tuchów
Wyróżnienia: Amelia Majcher – Tuchów
Julia Rączka – Bielsko-Biała
Konkurs Świątecznej Piosenki Obcojęzycznej odbywa się co roku dzięki
życzliwości członków Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tuchowie, która jest fundatorem
nagród dla zwycięzców oraz upominków
dla wszystkich uczestników konkursu –
bardzo dziękujemy. Podziękowania przekazujemy Pani Burmistrz Magdalenie
Marszałek, która zaszczyciła nas swoją
obecnością, nieocenionemu Jury oraz
Panu Jerzemu Odrońcowi – za wszelkie
wsparcie. Dziękujemy Dyrekcji naszej
szkoły za obecność i pomoc oraz Pani
Katarzynie, Pani Beacie i Panu Stanisławowi – dziękujemy Wam z całego serca.
Za wszelką pomoc dziękujemy i liczymy
na wsparcie kolejnych edycji konkursu.
Gratulujemy wszystkim, którzy wzięli
udział w VIII Gminnym Konkursie Świątecznej Piosenki Obcojęzycznej.
Zapraszamy
już w grudniu 2021 r.

JUSTYNAJAWORSKA-LIPKA
KATARZYNAKRUPA
PATRYCJABAJOREK

W

szyscy kochamy
zwierzaki, dbamy
o nie, jak tylko
potrafimy.

Niestety nie wszystkie psy czy
koty mają szczęście i mieszkają
w ciepłym, przyjaznym domu.
Wiele z nich trafia do schronisk czy azyli. Mając na uwadze
dobro również tych bezdomnych
zwierząt, szkoła podstawowa
w Tuchowie wraz z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami
oddział w Tarnowie zorganizowała zbiórkę koców, kołder oraz
karmy. Od 16 listopada przez cały
miesiąc uczniowie przynosili do
szkoły „prezenty” dla piesków
i kotów.
Na naszych uczniów i ich
rodziców zawsze można liczyć.
W tym roku również zbiórka się
powiodła. Przynieśliście 36 kołder,
60 koców, 45 poduszek, 17 ręczników, dla psów: 257,5 kg suchej
karmy, 17,635 kg mokrej karmy,
dla kotów: 11 kg suchej karmy oraz
5 kg mokrej karmy. Dodatkowo
1 zabawka, 2 miski, żwirek, 9 przekąsek, mata oraz budka. Wszystko
to Agnieszka Piotrowska, członkini
TOZ, otrzymywała od nas i przekazywała do schroniska i azyli.

Dziękujemy
Wam Drodzy
Uczniowie za
to, że macie
wielkie serca, że
nie obcy Wam
jest los bezdomnych zwierząt, że
chcecie pomagać.
Pamiętajcie –
dobro zawsze
powraca. Dziękujemy Agnieszce
Piotrowskiej za
dobrą współpracę w tym
roku i deklarujemy gotowość
w
ko l e j ny m
sezonie zimowym.
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Bezpłatna diagnostyka P
prenatalna w Tuchowie

uż ponad
dwa i pół
tysiąca
mieszkanek
regionu
skorzystało
z programu
„Dobry
początek”, który
wchodzi właśnie
w ostatnią fazę realizacji. Wciąż mają taką
szansę panie w ciąży,
które mieszkają na
terenie powiatów:
tarnowskiego, nowosądeckiego, dąbrowskiego, brzeskiego,
gorlickiego oraz
w Tarnowie i w Nowym
Sączu. Mogą one
przystąpić do projektu,
pod warunkiem, że ich
ciąża nie przekracza
14. tygodnia.

Program diagnostyki prenatalnej „Dobry
początek” jest dedykowany kobietom, które nie
ukończyły 35. roku życia. Starsze panie mają możliwość wykonywania bezpłatnych badań w ramach
„Programu Badań Prenatalnych” finansowanego
przez NFZ. Oba programy mają na celu identyfikację ryzyka wystąpienia wad płodu oraz ich
wczesną diagnostykę a także – o ile to możliwe
– podjęcie leczenia jeszcze w okresie płodowym.
– Badania te powinny być wykonywane dla
całej populacji pacjentek. Szukamy w nich różnych
nieprawidłowości nie tylko związanych z zaburzeniami genetycznymi dziecka, ale też chorób kobiet
ciężarnych, jak nadciśnienie ciążowe – tłumaczy
prof. Dariusz Borowski z Collegium Medicum
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy,
który w Centrum Zdrowia Tuchów wykonuje
badania prenatalne.

Krótsze kolejki do
specjalistów

oradnie
specjalistyczne
i placówki
diagnostyczne
coraz częściej
rejestrują
chorych na przyszły rok. Dlatego
warto skorzystać ze świadczeń
Centrum Zdrowia Tuchów, gdzie
do wielu specjalistów kolejki są
znacznie krótsze niż w innych
placówkach medycznych.

W sumie z programu „Dobry początek” do
października 2021 roku skorzysta cztery tysiące
pań w ciąży. Zgłoszenia są przyjmowane mailowo
pod adresem dobrypoczatek@czt.com.pl,
telefonicznie pod numerem 533 304 842 lub osobiście w Centrum Zdrowia Tuchów.
Program „Dobry początek” jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.
Zaplanowano w nim także zapewnienie dzieciom dostępu do wczesnej, wielospecjalistycznej
pomocy poprzez działania z zakresu wczesnej
interwencji. Chodzi o małych pacjentów w wieku
do siedmiu lat zagrożonych niepełnosprawnością
ze względu na występujące niedobory i zaburzenia
prawidłowego rozwoju oraz ze zidentyfikowaną
niepełnosprawnością.

Znacząco skrócił się czas oczekiwania na
wizytę do dermatologa, do którego można się
dostać w ciągu dwóch dni. – Większa dostępność tych porad to wynik zwiększenia liczby
lekarzy specjalistów, którzy realizują świadczenia w naszej poradni – tłumaczy kierownik
Zespołu Przychodni Centrum Zdrowia Tuchów,
Magdalena Gębica. – Lekarz Joanna Piotrowicz,
z którą rozpoczęliśmy współpracę, posiada drugi
stopnień specjalizacji w zakresie dermatologii
oraz specjalizację z zakresu medycyny estetycznej.
Uczestniczy w wielu kursach i szkoleniach. Interesuje się nowościami i na bieżąco wprowadza
je w praktyce terapeutycznej – dodaje.
Pacjenci Poradni
Urazowo-Ortopedycznej
dla dzieci przyjmowani
są z dnia na dzień.
W Poradni Chirurgii
Ogólnej chorzy w sytuacjach stabilnych czekają
sześć dni. Poprawiła
się także dostępność
świadczeń w Poradni
Otolaryngologicznej
dla dzieci, gdzie terminy
wizyt są wyznaczane na
trzy dni od rejestracji.
Do tygodnia wykonywane są pilne badania

diagnostyczne z zakresu tomografii komputerowej. W pozostałych przypadkach czas
oczekiwania nie przekracza dziesięciu dni.
Pracownia Tomografii Komputerowej wyposażana jest w precyzyjne, szesnastorzędowe urządzenie z dwumonitorową stacją lekarską. Sprzęt
zapewnia optymalne parametry obrazowania
diagnozowanych części ciała.
Centrum Zdrowia Tuchów prowadzi w sumie
trzydzieści pięć poradni specjalistycznych,
których świadczenia są refundowane przez NFZ.
W ramach najpopularniejszych specjaliści przyjmują także w innych miejscowościach powiatu
tarnowskiego. W Ciężkowicach funkcjonuje
Poradnia Ginekologiczno-Położnicza. Ginekolodzy przyjmują też w Dąbrowie Tarnowskiej
i Wierzchosławicach. Z wizyty u stomatologa
można natomiast skorzystać w Ciężkowicach,
Jastrzębi, Bruśniku, Olszynach, Siemiechowie,
Wierzchosławicach.
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Pierwsze narodziny
w 2021 roku

N

oworoczna noc
w Porodówkach Nowej
Generacji przebiegła
spokojnie. Pierwsze dziecko
w powiecie tarnowskim
urodziło się w Tuchowie
o godzinie 7.35 rano.
W powiecie dąbrowskim
pierwszy poród zakończył
się o godzinie 11.15. W obu
przypadkach do rozwiązania doszło przez cesarskie
cięcie.

bratowa, która korzystała wcześniej ze
świadczeń porodówki. – No i był to
bardzo dobry wybór, bo opiekę mam
świetną i niczego mi nie brakuje. Nawet
ta sytuacja związana z epidemią nie
okazała się zbyt stresująca – mówi
pani Magda. Drugim istotnym
czynnikiem dla wyboru porodówki
w powiecie tarnowskim było miejsce
pracy lekarki, prowadzącej ciążę. Imię
dla Miłosza wybrał mąż pani Magdy.
W Centrum Zdrowia Dąbrowa
Tarnowska pierwsza przyszła na świat
dziewczynka. To drugie dziecko pani
Magdaleny z Woli Rzędzińskiej. Julia
Maria po urodzeniu ważyła 3000 gram
i miała 51 centymetrów.

W tuchowskiej porodówce przyszedł na świat Miłosz – pierwsze
dziecko pani Magdaleny z Dęborzyna
na Podkarpaciu.
Chłopiec ważący
3200
g r am
otrzymał 9 pkt.
w skali Apgar.
Mama zdecyd ow a ł a
się
na Centrum
Z d r o w i a
Tuchów jako
miejsce porodu
głównie dzięki
rekomendacji
rodziny. Kompetencje lekarzy
i
t ro sk l iw ą
opiekę położnych polecała jej
Julia Maria z mamą

Miłosz z mamą

Pomoc psychologiczna
i psychiatryczna w pandemii

E

pidemia koronawirusa
stwarza zagrożenie
pogłębiania się zaburzeń psychicznych w społeczeństwie. Przedłużające się
narażenie na stres zwiększa
ryzyko rozwinięcia się
zaburzeń depresyjnych
oraz lękowych. Może to
prowadzić do wystąpienia
objawów chorobowych
u osób dotąd zdrowych, jak
również zaostrzyć przebieg
dotychczasowych chorób.
Aby zapobiec negatywnym
konsekwencjom osłabienia
odporności psychicznej,
Ośrodek Psychoterapii
Centrum Zdrowia Tuchów
oferuje szybką pomoc
i wsparcie.

Regularna aktywność ruchowa
oraz kontakty z innymi ludźmi są
niezbędne dla zachowania zdrowia
psychicznego. Wymuszona sytuacja
przebywania z tymi samymi osobami
może negatywnie wpływać na
relacje rodzinne. – Obserwuję kryzys
rodzin i małżeństw. Jest coraz więcej
pacjentów, wymagających leczenia
psychiatrycznego. Niestety wciąż wiele
osób wstydzi się wizyty u specjalisty
i prośby o pomoc – tłumaczy kierownik
Ośrodka Psychoterapii, lekarz specjalista psychiatrii Elżbieta Grobecka.
Konieczność pracy z domu sprawia,
że trudniej jest zachować zdrową
równowagę pomiędzy życiem zawodowym a osobistym. Niepewna sytuacja finansowa, spowodowana stanem
gospodarki, zachwiała poczuciem
bezpieczeństwa wielu ludzi. W sytuacji przedłużającego się stresu możli-

wości adaptacyjne naszej psychiki
zaczynają się wyczerpywać.
Dlatego, jeżeli uważasz, że sam
sobie nie poradzisz, skorzystaj
z naszej pomocy. Działający przy
Ośrodku Psychoterapii w Tuchowie
Oddział Psychiatrii Dziennej realizuje
świadczenia diagnostyczne i terapeutyczne adresowane do pacjentów
z zaburzeniami: lękowymi, depresyjnymi, z chorobą afektywną dwubiegunową, schizofrenią, a także z problemami adaptacyjnymi po kryzysach
życiowych. Diagnozujemy pacjentów,
którzy w przebiegu innych chorób
somatycznych mogą wykazywać
zaburzenia psychiczne, a nie są tego
świadomi. Pacjenci przyjmowani są
na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza psychiatrę
lub lekarza rodzinnego. Terapia jest
refundowana przez NFZ. Obejmuje
diagnostykę psychiatryczną, ogólnomedyczną, leczenie farmakologiczne
oraz oddziaływania psychologiczne
i socjoterapeutyczne, zarówno indywidualne, jak i grupowe. Po zakończonym leczeniu istnieje możliwość
dalszej kompleksowej opieki lekarza
psychiatry i psychologa w naszych
poradniach.
Pacjenci mogą korzystać z Poradni:
Zdrowia Psychicznego, Psychologicznej, Leczenia Uzależnień,
Terapii Uzależnienia od Alkoholu
i Współuzależnienia. Działa tu także
Zespół Leczenia Środowiskowego,
udzielający wsparcia w środowisku
domowym chorych.
Zainwestuj w swoje zdrowie już
teraz. Nie czekaj, aż objawy chorób
psychicznych zdeterminują Twoje
życie.

D

obra wiadomość dla
kobiet w ciąży i rodzin
pań, spodziewających się dziecka. Do Porodówek Nowej Generacji
w Tuchowie i Dąbrowie
Tarnowskiej od 15 lutego
wracają porody rodzinne,
które utrudniała sytuacja
epidemiczna. W trosce
o zdrowie pacjentek i personelu osoby towarzyszące
rodzącym muszą wykonać
test na koronawiusa.
Obowiązują też inne rygory
sanitarne.

W Tuchowie i Dąbrowie
wracają porody rodzinne

Testy antygenowe wykonywane są
w szpitalu w czasie przyjęcia pacjentki
na oddział. Nie muszą ich robić osoby
posiadające zaświadczenia o negatywnym wyniku testu PCR z ostatnich pięciu dni lub o szczepieniu
dwoma dawkami przeciw COVID-19.
Testowanie nie dotyczy też bliskich
pacjentek, którzy posiadają zaświadczenie o dodatnim wyniku testu
przeciwciał IgG, wykonanym w ciągu
ostatnich 72 godzin.
Przed wejściem na sale porodowe zarówno w Centrum Zdrowia
Tuchów, jak i w Centrum Zdrowia
Dąbrowa Tarnowska, ojcowie są

poddani pomiarowi
temperatury. Muszą
także wypełnić
ankietę epidemiologiczną ze standardowymi pytaniami
o objawy infekcji
dróg oddechowych
i kontakty z osobami
ze zdiagnozowanym
COVID-19. Partnerzy rodzących
przez cały czas
pobytu w szpitalu
powinni mieć założone rękawiczki,
maseczkę ochronną, fartuch, czepek
oraz ochraniacze na buty. Towarzyszą
oni rodzącym w sali porodowej od
momentu rozpoczętego porodu
i powinni opuścić oddział w ciągu
dwóch godzin po jego zakończeniu.
Co istotne, dopuszczalna jest
obecność tylko jednej osoby bliskiej
podczas porodu, bez możliwości
wymiany tych osób. W nagłej sytuacji

D

„Przeżyj dzień…”

ługo zastanawiałam
się, czy podzielić
się historią mojej
walki z depresją. Ta myśl
dojrzewała we mnie, aż
natknęłam się na informację o Światowym Dniu
Walki z Depresją, który
obchodzony jest 23 lutego.
Lepszego momentu nie
będzie. Według WHO
depresja stanowi jedno
z największych wyzwań
zdrowotnych XXI wieku.
Szacuje się, że zmaga się
z nią ok. 350 milionów ludzi
na świecie. W samej tylko
Polsce problem ten dotyka
ok. 1,5 mln osób.
Piszę ten artykuł anonimowo, nie
dlatego, że wstydzę się tej choroby,
tylko ze względu na moje dzieci.
Niestety pomimo wielu kampanii
społecznych i informacyjnych wciąż
spotykamy się ze stygmatyzacją
leczenia psychiatrycznego.
Sama nie wiem, kiedy to wszystko
się zaczęło. Najpierw były to epizody
ogromnego smutku. Zawsze dużo
pracowałam, więc żeby odpędzać złe
myśli, pracowałam jeszcze więcej. To
był błąd, ponieważ nadwyrężałam
swój organizm, traciłam siły witalne
i choroba miała jeszcze większe pole
do popisu. Każdy z nas ma jakieś
trudne sytuacje w życiu i przygnębienie jest wtedy naturalnym
stanem. Ale to nie chciało minąć,
z każdym dniem było coraz gorzej.
Coraz trudniej było mi pracować,
byłam przerażona swoim stanem.
Nie mogłam się skupić, wszystkie
czynności, nawet te najprostsze,
sprawiały mi ogromną trudność,
a przecież wykonywałam je od lat.
Problemem było zrobienie zakupów,
przestałam chodzić do sklepów. Cały
czas towarzyszyło mi niewyobrażalne
poczucie lęku, bezsilności, całkowitego braku wiary w siebie. Zaczęłam
postrzegać siebie jako zupełnie
bezużyteczną osobę. Nie mogłam
pozwolić sobie na absencję chorobową, więc cały czas pracowałam,
dziś myślę, że to mnie uratowało.
Ale wtedy wracałam do domu tak
zmęczona, że nie byłam w stanie już
nic zrobić. Nie interesowało mnie
zrobienie obiadu, prania, utrzymanie
porządku. Chciałam tylko położyć się
do łóżka i spać, żeby choć na chwilę
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przestał mi towarzyszyć lęk. Ale on
mnie nie opuszczał, najgorzej było
rano. Strach przed kolejnym dniem
mnie paraliżował. Kiedy miałam
wolne, chciałam spędzić cały dzień
w łóżku i gdyby mój mąż mnie
w nim rano zostawił, rozczochraną
i z nieumytymi zębami, wpatrującą
się w sufit, taki sam widok zastałby
wieczorem. Na szczęście był moim
ogromnym wsparciem, bez mojej
rodziny nie dałabym rady. Depresja
to nie choroba jednego domownika,
zmienia się życie całej rodziny. To
często weryfikacja przysięgi małżeńskiej, relacji rodzinnych i ogromny
test dla przyjaciół.
„Weź się w garść…” to najgorsze
słowa, jakie można powiedzieć do
osoby, która choruje na depresję.
Uwierzcie mi, ja bardzo chciałam
wziąć się w garść. Ale to wszystko
było takie trudne – umycie zębów,
zrobienie herbaty, a włożenie talerzy
do zmywarki to było jak zdobycie
Mount Everestu.
Kiedy zaczęłam brać leki, to
poprawa nie nastąpiła od razu, wręcz
przeciwnie objawy nasiliły się (skutek
uboczny leku). Pomimo tego, że lekarz
wyjaśnił mi, że tak właśnie będzie, to
ten czas był najgorszy, to czekanie na
poprawę, wydawało mi się, że już nigdy
nie wyzdrowieję. Wtedy potrzebuje się
najwięcej wsparcia. Tu sprawdzili się
przyjaciele, choć unikałam spotkań,
jak tylko mogłam, nie odpuszczali,
po prostu byli, w kółko powtarzali mi,
że będzie dobrze. Jedna z koleżanek
powiedziała do mnie: „Przeżyj dzień…

położniczej personel może poprosić
osobę towarzyszącą o opuszczenie
sali. Poród zabiegowy lub cięcie cesarskie wyklucza możliwość obecności
partnerów. W takiej sytuacji za zgodą
lekarza prowadzącego po zakończeniu
akcji porodowej mogą oni zobaczyć
dziecko, po czym powinni opuścić
szpital. Porody rodzinne odbywają
się wyłącznie w salach do porodów
rodzinnych w sytuacji, kiedy są one
dostępne.

na tym się skup, a potem kolejny
i kolejny”. Tak zrobiłam, wytrzymałam,
aż leki zaczęły działać i zobaczyłam,
jak pięknie świeci słońce, jakim cudem
jest każdy dzień i że można się budzić
radosną, wyspaną, z energią do pracy
i całą kupą pozytywnej energii, którą
staram się teraz rozdawać na prawo
i lewo.
Teraz już wiem, że depresję trzeba
leczyć (terapia psychologiczna
+ farmakologia). To groźna choroba,
nieleczona potrafi tak zatruć umysł,
a w efekcie doprowadzić do śmierci.
Dobra wiadomość jest taka, że
jeśli przyjmuje się leki, jest w pełni
uleczalna. Jednak w walce z depresją
same leki nie wystarczą. Często ludzie
chorują latami i nawet nie wiedzą, że
można inaczej, że radości życia nie
gubi się z wiekiem...
Zastanawiałam się, czemu
dotknęła mnie ta choroba? Teraz już
o tym nie myślę, cieszę się, że mam
tylu wspaniałych ludzi wokół siebie,
dziękuję za nich wszystkich Bogu.
Najwspanialszym lekiem na depresję
jest miłość i obecność drugiego człowieka, nie wyobrażam sobie samotnej
walki z tą chorobą.
W życiowym pędzie przestajemy
zauważać drugiego człowieka. Może
warto zatrzymać się na chwilę, rozejrzeć dookoła... może ktoś potrzebuje
pomocy, a może po prostu uśmiechu,
życzliwego spojrzenia lub dobrego
słowa…
Jeśli choć jednej osobie ten artykuł
pomoże to będzie to dla mnie wielki
sukces.
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O kolędach – gawęda Weekendowe Spotkania z Książką
ZDZISŁAWA
KRZEMIŃSKA

ZDZISŁAWA
KRZEMIŃSKA

okresie noworocznym,
w dni świąteczne –
czyli 1, 2, 3 i 6 stycznia br.
– mieszkańcy DPJ zostali
zaproszeni na popołudniowe
spotkania kolędowe. Część
osób pozostawała w swoich
pokojach, inni tworzyli
grupę świetlicową przy
choince, a wszyscy delektowali się przy tym ciastem
i kawą.

a zakończenie
obchodów Roku
Jubileuszowego
100. rocznicy śmierci
św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego (01.01.1920)
– ojca założyciela Zgromadzenia Sióstr św.
Józefa i patrona fundacji
wspierającej działalność
Domu Pogodnej Jesieni
w Tuchowie zorganizowano Akcję Weekendowych
Spotkań z Książką.

W

do wspólnego kolędowania. Ostatnią
audycję zakończono słowami:
Na ten nowy 2021 rok się radujemy
i w opiekę Bożą i Matki Tuchowskiej
Was oddajemy.
Niech św. Józef i św. Zygmunt – wspaniali patronowie
strzegą Was i pilnują w tym Domu –
w Tuchowie.
Książkę zakupiła i audycję prowadziła Fundacja Dzieło Miłosierdzia
im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego.

POŻEGNANIE
STAREGO ROKU

O

j działo się w ostatni
dzień starego 2020 r.
w Domu Pogodnej
Jesieni… Było sylwestrowo
i wesoło!!
Co prawda nie było widać tych
pięknych i szczerych uśmiechów, bo
wszystkim towarzyszyły niezmiennie
maseczki, ale uwierzcie na słowo, że
mieszkańcy byli zachwyceni inicjatywą terapeutki Pauliny, której
w prowadzeniu imprezy pomagał
niezastąpiony rehabilitant Bartosz,
a w pomoc włączył się cały pełniący
dyżur personel. Były tańce, śpiewy,
quizy dla mieszkańców oraz konku-

Paulina Kordela
terapeuta DPJ

udział wzięły także opiekunki pp.
Agnieszka Filip, Agnieszka Maziarka,
Małgorzata Łukasik, Zdzisława Krzemińska oraz referent administracyjny
Agnieszka Chajm. Czytanie rozpoczynały i kończyły pieśni wybrane
o św. Zygmuncie z płyty nagranej przez
siostry józefitki.
Akcję czytania zorganizowała
Fundacja Dzieło Miłosierdzia
im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego.

W sobotę 24 .10. 2020 r. rozpoczęto,
a w sobotę 9.01.2021 r. zakończono
cykl czytania książki Apostoł Bożego
Miłosierdzia – św. ks. Zygmunt Gorazdowski 1845-1920, której autorem jest
s. Dolores Danuta Siuta CSsJ. W przeddzień inauguracji czytania obchodzono
15. rocznicę kanonizacji tego wielkiego
kapłana. Korzystając z dobrodziejstwa, jakim jest domowy radiowęzeł,
zaprosiliśmy mieszkańców do zapoznania się z biografią ks. Zygmunta.

W akcji miały wziąć udział znane
osoby ze środowiska tuchowskiego,
m.in. burmistrz M. Marszałek, jednak
ze względu na pandemię i związane
z nią zagrożenia, kierując się troską
o zdrowie mieszkańców, czytały
s. józefitki, m.in.: dyrektor placówki
s. Elżbieta Adela Gac, przełożona domu
zakonnego – s. Andżelika, pracownik
socjalny – s. Alfonsa, s. Gaudia –
oddziałowa, s. Marta – pielęgniarka,
s. Nela – opiekunka. W czytaniu

K

Jeszcze nie jest za późno,
by podarować kalendarz
na 2021 rok

ochani, mamy
nadzieję, że Nowy Rok
2021 rozpoczęliście,
podobnie jak my, radośnie
i z uśmiechem w gronie
najbliższych lub przyjaciół.

rencja dla personelu, z którą wszyscy
poradzili sobie znakomicie. Na koniec
dyrektor placówki, s. Elżbieta Adela
Gac, wzniosła toast (szampanem
bezalkoholowym), symbolicznie
witając NOWY ROK (ze względu
na wiek mieszkańców świętowanie
odbyło się w godzinach przedpołudniowych) oraz życząc zdrowego,
dobrego i błogosławionego 2021 roku.
Zapraszamy do obejrzenia galerii
zdjęć z tego radosnego wydarzenia
na naszej stronie internetowej
www.dpjtuchow.pl/Wydarzenia/

FOT. ARCHIWUM UM DPJ

FOT. ARCHIWUM UM DPJ

Przez radiowęzeł była nadawana
audycja przez panie Agnieszki,
s. Nelę i s. Martę. Nowością był fakt,
że po zaśpiewaniu kolędy spikerki
czytały o niej opowieść, która uruchamiała wyobraźnię i zaskakiwała wielością zachodzących w niej zdarzeń.
A było to możliwe dzięki książce pt.
O kolędach. Gawęda Emilii Kiereś.
Korzystając z obecności „przy
mikrofonie”, entuzjaści śpiewu
i słowa wplatali pozdrowienia dla
mieszkańców, zachęcając skutecznie

N

FOT. DK TUCHÓW

A czy zdążyliście zaopatrzyć się
w nowy kalendarz?
Kulturalny Kram proponuje Wam
piękny, kolorowy kalendarz z tuchowskimi gadżetami lub na specjalne,
indywidualne zamówienia np.
z Waszymi sylwestrowymi lub innymi
zdjęciami.
Dla każdej i każdego z Was
możemy wykonać kalendarz dedykowany: portretowy, okolicznościowy,
rodzinny lub firmowy; z imienną
dedykacją lub serdecznymi życzeniami dla ukochanej osoby, rodziców
czy dziadków. Może na urodziny,
imieniny, z okazji Dnia św. Walentego
albo bez okazji – tak po prostu. Bez
wątpienia kalendarz sprawi radość
i wywoła uśmiech na twarzy przez
cały rok. Zdjęcia do niego możecie
wybrać sami!
W kolejnych miesiącach roku je
poukładamy, kalendarz elegancko
poskładamy i za jedyne 30 zł Wam
go sprzedamy!
Co Wy na to? Zapraszamy i na
Wasze zamówienia czekamy!
Szybka i profesjonalna realizacja
zamówienia!

Niech dni Nowego Roku w zdrowiu
i radości Wam mijają, a w kalendarzu
same dobre wydarzenia się odhaczają!

tel. 14 652 54 36
kulturalnykram@interia.pl

KOMUNIKAT POLICJI

K

omisariat Policji
w Tuchowie prowadzi
tzw. działanie priorytetowe, którym został objęty
rejon ulic Tuchowa: Długiej
i Przemysłowej, gdzie znajduje się tzw. Strefa Aktywności Gospodarczej i szereg
zakładów pracy.

FOT. ARCHIWUM UM DPJ

W związku z powyższym w rejonie
tym znajduje się duży parking, który
ma służyć postojowi samochodów
ciężarowych oraz pojazdów pracowników pracujących w przyległych
zakładach. Parking ten i ulice przyległe upodobała sobie młodzież do

spotkań. Podczas takich spotkań
często dochodzi do wybryków chuligańskich, niszczenia mienia, zaśmiecania, a przede wszystkim do łamania
przepisów ruchu drogowego przez
kierujących samochodami. Młodzi
kierowcy w tym rejonie urządzają
sobie wyścigi samochodowe, czy też
kręcą tzw. „bączki”. W minionym
okresie były podejmowane interwencje policji związane z uszkodzeniem latarni, uszkodzeniem zaparkowanych pojazdów, a także w stosunku
do grupującej się młodzieży dopuszczającej się wybryków chuligańskich,
spożywania alkoholu, zaśmiecania.
Na te zachowania wpływały ustne

skargi mieszkańców, radnych, a także
miejsce to znajdowało się na Krajowej
Mapie Zagrożeń i Bezpieczeństwa.
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TERESASZYMAŃSKA
Spuściło niebo swe muśliny.
I otuliło świat ich bielą...
Nadeszły białych snów godziny.
Pod śnieżną ciepłą ich pościelą.
(Antoni Lange Echa zimowe)

S

tyczeń to w naszym
klimacie środek zimy.
Naturalnym zjawiskiem
atmosferycznym w tym
okresie są opady śniegu.

CIEKAWE ROŚLINY MIASTA I GMINY
Co robią rośliny pod śniegiem?
Inaczej jest z roślinami wieloletnimi. Niektóre z nich przeżywają
zimę, redukując swoje organy do
cebul, bulw, kłączy lub silnie rozgałęzionych korzeni i rozłogów. Znajdują się one pod ziemią, a część,
która rośnie nad ziemią – zamiera.
Rośliny te od wiosny do jesieni
gromadzą w podziemnych organach
substancje zapasowe. Z nadejściem
wiosny, z części ukrytej pod ziemią
odradza się nowa roślina.
Jeszcze inaczej zabezpieczone są
drzewa i krzewy liściaste, które nie
mogą „schować” się na zimę pod
ziemię. Żeby przetrwać niekorzystne
warunki, zrzucają liście i w ten sposób
zmniejszają zapotrzebowanie na
wodę. W swoich tkankach zmagazynowały cukry i tłuszcze, dzięki
którym są odporne na mróz. Natura
zaopatrzyła je w płaszcze grubej kory,
a ich pąki schowane są w łuskach jak
w rękawiczkach. Drzewa zapadają
w stan głębokiego spoczynku, który
regulują wewnętrzne, biochemiczne
mechanizmy.
Drzewa iglaste nie tracą igieł (czyli
liści) na zimę. Pokryte są one warstwą
wosku i kutyny, które zmniejszają
transpirację (wyparowywanie wody).
Modrzew to jedyny przedstawiciel
drzew iglastych, który zrzuca na zimę
delikatne igiełki.
Każda roślina ma swoją temperaturę minimalną, poniżej której ustają
jej funkcje życiowe i zamiera. Przykładem są zboża ozime i jare. Ozime
(np. żyto, pszenica ozima), które sieje
się jesienią, przetrwają zimę w formie
korzeni z kępką listków i na wiosnę
wznawiają wegetację. Zaś pszenicę
jarą czy owies trzeba siać wiosną, gdyż
ich temperatura minimalna to + 5°C,
zimą by zmarzły.
Wrażliwość na mróz u roślin bywa
różna. Niektóre zniosą temperatury
ujemne nawet do kilkudziesięciu

stopni (np. wysokogórskie skalnice
czy turzyce), a bulwy ziemniaka giną
już przy – 2°C. Nawet u tej samej
rośliny nie wszystkie organy są jednakowo wrażliwe na mróz, np. kwiaty są
bardziej wrażliwe niż owoce i liście.
Widać to na przedwiośniu i wczesną
wiosną, gdy przymrozki niszczą
kwiaty drzew owocowych, a jeżeli są
już wtedy zawiązki owoców, to mogą
przetrwać.
Wiele roślin w specjalny sposób
chroni najbardziej narażone na
mróz części, np. u traw spotyka się
tzw. tunikę z zaschniętych liści, która
otula stożek wzrostu. Inne rośliny
mają obfite owłosienie (np. sasanki).
Niska temperatura nie jest czynnikiem wyłącznie niekorzystnym dla
rozwoju roślin. W niektórych przypadkach jest koniecznym warunkiem
dla dalszego rozwoju (np. niektóre
nasiona żeby wykiełkować, muszą
przemarznąć). Różnorodność roślin
jest tak bogata, że są gatunki, które nie
odpoczywają nawet w zimie. Należy
do nich zimozielony ciemiernik, który
zakwita w grudniu i jest nazywany
różą Bożego Narodzenia.
Opisany w tym cyklu artykułów
krzew leśny – wawrzynek wilczełyko
– może zakwitnąć już w lutym, a tuż
za nim przebiśniegi. Ale to oznacza już
koniec zimy i zaczynające się przedwiośnie.
Póki co, u nas zima trwa, a w tym
roku nie tylko w kalendarzu. Właścicielom ogrodów można poradzić,
żeby przy odśnieżaniu chodników,
ścieżek koło domów, czy podjazdów
śnieg zgarniali pod drzewa, krzewy,
żywopłoty. Roztapiając się, powoli
będzie dobrze nawadniać podłoże.
Musi to być jednak czysty śnieg, bez
żadnych dodatków, np. soli. Ogólnie
można przyjąć zasadę, że największą
wytrzymałością na trudne zimowe
warunki cechują się rośliny rodzime

Powiatowa Poradnia
Psychologiczno-Pedagogiczna
w Tarnowie
ul. Krzyska 17 A, 33-100 Tarnów, tel./fax 14 627 29 59
Filia w Wojniczu ul. Jagiellońska 17, tel. 14 650 11 13
Filia w Żabnie ul. Wł. Jagiełły 18, tel. 14 645 69 36
Filia w Tuchowie ul. Wróblewskiego 1, tel. 14 652 64 94

zaprasza do korzystania z pomocy psychologicznej,
pedagogicznej i logopedycznej
Oferujemy kompleksową pomoc
dla dzieci i młodzieży w postaci
rzetelnej diagnozy oraz działań postdiagnostycznych, np. indywidualnej
terapii psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej.
Współpracujemy
z rodzicami i pomagamy
im w rozwiązywaniu
pojawiających się u dzieci
i młodzieży trudności edukacyjnych i emocjonalnych,
oferując indywidualne
podejście w każdej zgłaszanej
sprawie.
Ukierunkowujemy postępowanie edukacyjno-wychowawcze
wobec dzieci i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
w tym przewlekle chorych, niepełnosprawnych, a także szczególnie
uzdolnionych.
Pomagamy w określaniu indywidualnych predyspozycji ułatwiających

wybór dalszego kierunku kształcenia
i zawodu.
Prowadzimy również działania
w ramach interwencji kryzysowej
(np. w związku z nagłą śmiercią
członka rodziny).
Jeżeli Twoje dziecko ma
problemy w nauce, w tym
podejrzewasz u niego specyficzne trudności w pisaniu
i czytaniu lub zauważasz
niepokojące objawy w zachowaniu, np. nadmierne korzystanie z mediów elektronicznych, agresję, nadpobudliwość
psychoruchową lub lękliwość,
zapraszamy do umówienia się na
wizytę i skorzystania z pomocy naszych
specjalistów: psychologów, pedagogów,
logopedów, neurologopedów, doradcy
zawodowego, psychoterapeuty, oligofrenopedagoga.
Pomoc w naszej poradni, w tym
wydawanie opinii o potrzebie

wczesnego wspomagania rozwoju,
orzeczeń do kształcenia specjalnego
i indywidualnego nauczania oraz
opinii psychologicznych, pedagogicznych i logopedycznych, jest
nieodpłatna.
Nie jest wymagane skierowanie
lekarskie, skierowanie z przedszkola
lub szkoły.
Zapewniamy krótki czas oczekiwania na wizytę, a w sytuacjach
kryzysowych natychmiastowe interwencje i konsultacje.
Zgłoszenia z terenu gmin:
Ciężkowice, Gromnik, Szerzyny,
Tuchów, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski obecnie przyjmowane są telefonicznie pod numerem: 14 652 64 94
PPPP w Tarnowie
Filia w Tuchowie
ul. Wróblewskiego 1
33-170 Tuchów
www.pppptarnow.pl

Zima

FOT. ALEKSANDER KAJMOWICZ

W momencie pisania tego tekstu
mamy za oknem od kilku dni prawdziwą, śnieżną i mroźną zimę. Gdy
temperatura powietrza spada poniżej
zera, opady atmosferyczne przyjmują
postać śniegu, który na powierzchni
ziemi tworzy pokrywę śnieżną.
Pokrywa śnieżna to doskonały
izolator, który silnie hamuje przenikanie ciepła z podłoża do atmosfery.
Bezśnieżne zimy są dla przyrody
zjawiskiem niekorzystnym. Przykryte śniegiem rośliny są chronione
przed wymarznięciem, a ziemia przed
głębokim zamarzaniem. Pokrywa
śnieżna działa niczym kołdra. Gdy
ziemię przykrywa gruba warstwa
śniegu, odnosi się wrażenie, że poza
uśpionymi drzewami reszta roślin
zniknęła z krajobrazu. W rzeczywistości rośliny (podobnie jak zwierzęta)
wykształciły szereg przystosowań
potrzebnych im do przetrwania zimy.
W naszej umiarkowanej strefie klimatycznej, gdzie zima występuje okresowo, najlepszym zabezpieczeniem
dla roślin jest przezimowanie w stanie
najmniej aktywnym, a przeniesienie
maksimum rozwoju na okres letni.
Wyraźnie jest to widoczne u roślin
jednorocznych. Przed zimą cała
roślina zanika, a organem przetrwalnikowym są nasiona, które bardzo
dobrze znoszą niskie, zimowe temperatury.
Wiosną, kiedy pojawią się
korzystne warunki, nasiona kiełkują,
powstają nowe rośliny, które cały
cykl rozwojowy mieszczą w jednym
sezonie wegetacyjnym.
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Dolina Mesznianki zimą

Kwiczoły na obiadku
z dzikiej róży

dla naszego regionu. Miłośnicy roślin
z innych stref klimatycznych muszą
pamiętać o zabezpieczaniu ich na
zimę (okrywanie, wybór miejsca, osła-

nianie), zwłaszcza okazów młodych.
W przeciwnym razie muszą liczyć
się z przemarznięciem lub uszkodzeniami mrozowymi swoich roślin.
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KULTURALNY KRAM

SKLEP STACJONARNY
Dom Kultury w Tuchowie
ul. Chopina 10
poniedziałek-piątek 8.00-16.00
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ZAPRASZAMY

DOM KULTURY W TUCHOWIE

SKLEP ONLINE
www.dktuchow.pl
kulturalnykram@interia.pl
tel. 14 6525 436
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miasto i gmina

Kolejne laptopy
do nauki zdalnej

G

mina Tuchów pozyskała dofinansowanie
na zakup kolejnych
laptopów niezbędnych do
nauki zdalnej w szkołach
podstawowych dla uczniów
najbardziej potrzebujących.

- Ograniczenia epidemiczne
w szkołach spowodowały konieczność
powrotu do nauki zdalnej. Uczniowie,
rodzice i nauczyciele ponownie musieli
przeorganizować swoje obowiązki, aby
móc realizować program nauczania.
Zdaję sobie sprawę, że system nauki
zdalnej nie jest doskonały, dlatego
dziękuję przede wszystkim uczniom
i rodzicom, a także nauczycielom
za podjęcie wyzwania nauki w tej
formie. Dziękuję Marszałkowi Województwa Małopolskiego Witoldowi

Kozłowskiemu za udzielone wsparcie
w zakupie kolejnych laptopów niezbędnych do nauki – powiedziała Magdalena Marszałek, burmistrz Tuchowa.
Gmina Tuchów w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej
– Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja
szkół i placówek oświatowy uzyskała
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego dofinansowanie w wysokości 74 999,00 zł.
Środki stanowią wsparcie realizacji
zajęć dydaktycznych w szkołach
podstawowych, umożliwiające zdalne
nauczanie w związku z zagrożeniem
i skutkami COVID-19.
Gmina Tuchów w trzech naborach
wniosków sumarycznie pozyskała
259 999,00 zł (100% dotacji) na zakup
92 laptopów.

Złóż wniosek o 500+

I

nformujemy, że od
1.02.2021 r. można
składać elektronicznie
nowe wnioski o ustalenie
prawa do świadczenia
wychowawczego (500 plus)
na nowy okres świadczeniowy, który będzie trwał

od 1 czerwca 2021 r.
do 31 maja 2022 r.

Komu przysługuje
świadczenie?
Świadczenie przysługuje na każde
dziecko, które nie ukończyło 18 lat.
Nie ma znaczenia sytuacja finansowa
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Narodowy Spis Powszechny
Ludności i Mieszkań 2021

N

arodowy Spis
Powszechny jest fotografią społeczeństwa,
pokazującą, jak żyjemy i jak
na przestrzeni lat zmienia
się struktura społeczna,
demografia i warunki życia.
Najbliższy spis powszechny
będzie przeprowadzony od
1 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca
2021 r. (planowana zmiana wydłużenia terminu do 30 września
2021 r.)
Zaplanowany na 2021 r. Narodowy
Spis Powszechny Ludności i Mieszkań
będzie w pełni realizowany przy
użyciu interaktywnego formularza
spisowego dostępnego na stronie
GUS. Obowiązkiem spisowym będą
objęte:
•
osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające
w mieszkaniach, budynkach
i innych zamieszkanych
pomieszczeniach nie będących mieszkaniami na terenie
Polski, osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania
•
mieszkania, budynki, obiekty
zbiorowego zakwaterowania
i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami
Pytania dotyczą m.in.: wieku,
stanu cywilnego, wykształcenia,
zawodu, aktywności ekonomicznej,
niepełnosprawności, charaktery-

rodziny. Aby otrzymać wsparcie,
trzeba złożyć wniosek.
Wniosek online: od 1 lutego
Wniosek złóż w gminie, w której
mieszkasz. Od 1 lutego możesz to
zrobić w prosty sposób przez internet.
Dostępne są 3 kanały:
• strona empatia.mrips.gov.pl
• bankowość elektroniczna
• platforma PUE ZUS
Wniosek w urzędzie: od 1 kwietnia

styki etniczno-kulturowej, migracji.
W badaniu zbierane są też dane na
temat mieszkań od osób, które dane
lokum zamieszkują. W formularzu
są więc pytania o metraż czy sposób
ogrzewania mieszkania.
Wyniki spisu służą między innymi
samorządom do kształtowania polityki lokalnej, a to przekłada się na
życie mieszkańców. Gmina wykorzystując dane ze spisu, może podjąć
decyzje, w jakie usługi powinna
inwestować, ile powinno być zbudowanych przedszkoli, żłobków czy
punktów usługowych. Na wynikach spisu władze publiczne i różne
podmioty opierają swoje decyzje
i strategie.
Tegoroczny spis powszechny
będzie pierwszym, w którym
nadrzędną metodą zbierania
danych będzie samodzielnie wypełniany formularz internetowy.
Dopiero jeśli ktoś nie dopełni
obowiązku samospisu internetowego, będą się z nim kontaktować
rachmistrzowie – telefonicznie lub
bezpośrednio.
Aby zapobiec sytuacji, w której
zobowiązany do spisu mieszkaniec
Polski nie ma możliwości dokonania
samospisu (np. z powodu braku
dostępu do urządzeń i internetu),
ustawa zobowiązuje następujące
podmioty do udostępnienia odpowiedniego pomieszczenia i sprzętu
do realizacji samospisu:

Od 1 kwietnia wniosek możesz
złożyć także osobiście w Ośrodku
Pomocy Społecznej w Tuchowie lub
za pośrednictwem poczty.
Kiedy otrzymam
świadczenie?
Aby otrzymać świadczenie na
nowy okres świadczeniowy – tj. od
1 czerwca 2021 r. – złóż wniosek
w lutym, marcu, kwietniu, maju lub
czerwcu. Jeśli wniosek złożysz po tym

•

urzędy statystyczne i pozostałe jednostki statystyki
publicznej
•
urzędy wojewódzkie
•
urzędy obsługujące wójtów,
burmistrzów, prezydentów
miast oraz gminne jednostki
organizacyjne
Lista miejsc, gdzie będzie można
dokonać samospisu, będzie opublikowana w odpowiednim czasie na
stronie GUS i stronie spisu.
W szczególnie uzasadnionych
przypadkach (gdy osoba objęta
obowiązkiem spisowym nie będzie
mogła wypełnić w żaden sposób
formularza elektronicznego) rachmistrze spisowi będą kontaktowali
się z tymi osobami telefonicznie lub
osobiście, aby pomóc w dopełnieniu
obowiązku spisowego.
Więcej informacji można uzyskać
na stronie: https://spis.gov.pl/

terminie, to świadczenie przysługiwać
będzie od miesiąca, w którym złożyłeś
wniosek.
Uwaga: złożenie wniosku do
końca kwietnia to gwarancja
ciągłości wypłaty świadczenia wychowawczego.
Jak otrzymam pieniądze?
Świadczenie otrzymasz w sposób
dogodny dla siebie, czyli przelewem
na konto lub gotówką.

miasto i gmina
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Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny
2021/2022 do publicznych przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla
których Gmina Tuchów jest organem prowadzącym.
Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy
Lp.

1.

2.

składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach

podstawowych, dla których Gmina
Tuchów jest organem prowadzącym
na rok szkolny 2021/2022.

Termin w postępowaniu
rekrutacyjnym
Rozpoczęcie Zakończenie

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu
uzupełniającym
Rozpoczęcie
Zakończenie

1 marca
2021 r.
godz. 8.00

19 marca
2021 r.
godz. 15.00

17 maja
2021 r.
godz. 8.00

24 maja
2021 r.
godz. 15.00

Weryfikacja i zatwierdzenie wniosków przez
komisję rekrutacyjną, składanie dodatkowych
dokumentów potwierdzających okoliczności
zawarte w oświadczeniach na żądanie komisji
rekrutacyjnej.

22 marca
2021 r.

2 kwietnia
2021 r.

26 maja
2021 r.

7 czerwca
2021 r.

3.

4.

Potwierdzenie przez rodziców/opiekunów
prawnych kandydata woli przyjęcia w postaci
pisemnego oświadczenia.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych oraz
informacji o liczbie wolnych miejsc, którymi
przedszkole jeszcze dysponuje.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym

8 kwietnia 2021 r.
godz.13.00
8 kwietnia
2021 r.

Rodzaj czynności

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły
podstawowej wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnienie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej
oraz dokumentów potwierdzających
spełnienie przez kandydata warunków
lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym
dokonanie przez przewodniczącego komisji
rekrutacyjnej czynności, o których mowa
w art. 150 ust.7 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. – Prawa oświatowe.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych.

4.

Potwierdzenie przez rodziców/opiekunów
prawnych kandydata woli przyjęcia w postaci
pisemnego oświadczenia.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

9 czerwca 2021 r.
godz. 13.00

15 kwietnia
2021 r.
godz. 15.00

19 kwietnia 2021 r.
godz. 10.00

terminy składania dokumentów do
klas pierwszych publicznych szkół
podstawowych, dla których Gmina

Lp.

XI DRUŻYNOWY
TURNIEJ SZACHOWY
O PUCHAR BURMISTRZA
TUCHOWA 2021
Dom Kultury w Burzynie
20 lutego 2021 r. (sobota)
godz. 9.30
godz. 10.00
		

potwierdzenie zgłoszonych drużyn
otwarcie turnieju szachowego przez
burmistrza Tuchowa Magdalenę Marszałek

UCZESTNICY:

Czteroosobowe drużyny sołeckie, osiedlowe, zakładowe bez ograniczeń
wiekowych oraz czteroosobowe drużyny juniorskie z gminy Tuchów

NAGRODY:
Puchary, medale i statuetki dla najlepszych drużyn w turnieju

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola
publicznego wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnienie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym.

Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych.
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31 marca
2021 r.

do 7 kwietnia 2021 r.

19 kwietnia 2021 r.
do godz. 12.00
19 kwietnia
2021 r.

21 kwietnia
2021 r.

21 maja 2021 r.
do godz. 12.00

17 czerwca
2021 r.
godz.13.00

Sołtysi sołectw, rady sołeckie, przewodniczący rad osiedlowych, radni
gminy, dyrektorzy szkół z gminy Tuchów oraz kapitanowie proszeni są
o zgłaszanie drużyn szachowych do 15 lutego na adres kontaktowy:

romankawa@gmail.com, tel. 537378388 – organizator
czes.mar.@interia.pl, tel. 697488747 – sędzia

Drużyny kojarzone komputerowym programem ChessArbiter
Tempo gry P’ 15
Liczba rund: 7
Wpisowe: 40 zł od drużyny
Zakończenie turnieju i rozdanie nagród około godz. 14.00
AKADEMIA SZACHOWA
Roman Kawa, Czesław Markiewicz

21 czerwca 2021r.
godz. 10.00

Tuchów jest organem prowadzącym
na rok szkolny 2021/2022.

Termin w postępowaniu
rekrutacyjnym
Rozpoczęcie Zakończenie
1 marca
2021 r.

9 czerwca
2021 r.

SPRAWY ORGANIZACYJNE:

Termin w postępowaniu
uzupełniającym
Rozpoczęcie
Zakończenie
17 sierpnia
2021 r.

20 sierpnia
2021 r.

do 20 sierpnia 2021 r.

do 23 sierpnia 2021 r.
do godz. 12.00
23 sierpnia
2021 r.

27 sierpnia
2021 r.

27 sierpnia 2021 r.
do godz. 12.00

Zapraszamy bardzo serdecznie do tuchowskiej bazyliki na następne
spotkanie z cyklu „Droga wewnętrzna”, które poprowadzi o. Stanisław
Madejczyk CSsR. Czuwanie młodzieżowe na temat „Kocham ciało, czy
kocham ciałem?” rozpocznie się o godz. 19.30 i będzie transmitowane
również przez telewizję Synaj.tv na ich Facebooku.
Zapraszamy i czekamy na Was na miejscu i w internecie!
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ZALICYTUJ DLA LEOSIA!
WYJĄTKOWE, NIEPOWTARZALNE PRZEDMIOTY PRZEKAZANE PRZEZ:
•
•
•
•
•
•
•
•

PREZYDENTA RP ANDRZEJA DUDĘ
BURMISTRZA TUCHOWA MAGDALENĘ MARSZAŁEK
POSŁA NA SEJM RP ANNĘ PIECZARKĘ
POSŁA NA SEJM RP PIOTRA SAKA
GRZEGORZA KĄDZIELAWSKIEGO GRUPA AZOTY S.A.
BRUK-BET TERMALICĘ NIECIECZĘ
LUCJĘ RADWAN
ANONIMOWYCH DARCZYŃCÓW

OTWÓRZ SERCE!
DOŁĄCZ DO
PRZYJACIÓŁ LEOSIA!

AKCJA RUSZA

20 LUTEGO
LICYTACJE UDOSTĘPNIANE BĘDĄ NA FACEBOOKU DOMU KULTURY W TUCHOWIE
NA GRUPIE "LICYTACJE LEON PICHNER" W ZAKŁADCE "HIT LICYTACJI"

