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Z okazji Świąt Wielkanocnych  
życzymy Państwu zdrowia  
i spokoju ducha. Niech wraz ze 
zmartwychwstaniem Chrystusa  
odrodzą się wiara i nadzieja  
w piękno świata i drugiego człowieka.  
Niech nie zabraknie miłości,  
zrozumienia, wrażliwości i szacunku.  
Życzymy, by ten czas dał Państwu siłę  
do pokonywania przeciwności losu 
oraz pozwolił realizować  
plany i zamierzenia  
w życiu prywatnym i zawodowym. 

Burmistrz Tuchowa  
Magdalena Marszałek

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Stanisław Obrzut

Życzymy zdrowych i spokojnych 
Świąt Wielkanocnych.  

Niech ten wyjątkowy czas 
pamięci o cudzie  

zmartwychwstania  
da radość i z nadzieją  

na lepszy czas  
pozwoli patrzeć w przyszłość. 

Niech przyniesie uśmiech,  
kojący troski i wyzwoli dobro, 

którym będziemy się  
wzajemnie obdarzać.

Dyrekcja i Pracownicy  
Domu Kultury w Tuchowie  

oraz Redakcja  
„Kuriera Tuchowskiego”
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 sobotę 6 marca 2021 r. 
w Miejskim Domu 
Kultury w Bochni 

odbyło się o ic alne podpi-
sanie porozumienia doty-
czącego nowych inwestyc i 
mieszkaniowych w ramach 
realizac i rządowego 
programu rozwoju mieszkal-
nictwa.

Na spotkaniu obecni byli przedsta-
wiciele gmin z Małopolski i Podkar-
pacia, którzy podpisali porozu-
mienie: Tuchów, Borzęcin, Dąbrowa 
Tarnowska, Gnojnik, Jodłowa, 
Ryglice, Bochnia, Korzenna, Stary 
Sącz, Zakliczyn, Proszowice, Grybów, 
Trzciana oraz Wierzchosławice. Poro-
zumienie podpisano w obecności 
Jarosława Gowina – wicepremiera, 
ministra rozwoju, pracy i technologii, 
Anny Korneckiej – wiceminister 
rozwoju, pracy i technologii, Stani-
sława Bukowca – posła na Sejm RP, 
organizatora spotkania oraz Michała 
Sroki – wiceprezesa Krajowego 
Zasobu Nieruchomości. 

Podpisanie porozumienia było 
pokłosiem spotkania, które odbyło 
się 10 lutego 2021 r. w tuchowskim 
ratuszu z posłem na Sejm RP Stani-
sławem Bukowcem oraz wicepre-
zesem KZN Michałem Sroką, podczas 
którego Magdalena Marszałek wyra-
ziła chęć przystąpienia do programu 
i wybudowania na terenie gminy 
wielorodzinnych budynków miesz-
kalnych.

rogram podzielony został 
na dwa ilary  społeczny 
i rynkowy 

Filar społeczny jest segmentem 
budownictwa mieszkaniowego, zaspo-
kajającym potrzeby mieszkaniowe 
osób średnio i najniżej zarabiają-
cych. Mieszkania powstają z udziałem 
środków budżetu państwa, użytko-
wane są w formule najmu, a czynsz 
w nich jest limitowany ustawowo 
albo ustalany przez władze samorzą-
dowe. Uzyskanie najmu wiąże się ze 
spełnieniem określonych warunków 
– niezaspokojone potrzeby miesz-
kaniowe oraz niski dochód gospo-
darstwa domowego przypadający na 
członka rodziny. Dodatkowo z reguły 
gminy ustalają kryteria pierwszeń-
stwa dla osób ubiegających się o najem  
(np. dla rodzin wielodzietnych).

Filar rynkowy umożliwia osobom 
o umiarkowanych dochodach najem 
mieszkania lub najem z możliwością 
dojścia do własności mieszkania. Filar 
ten przeznaczony jest dla osób, które 
nie posiadają zdolności kredytowej 
i możliwości ubiegania się o miesz-
kanie socjalne/komunalne, lecz posia-
dają zdolność regularnego opłacania 
czynszu. Czynsze są naliczane według 
stawki rynkowej. 
Co dalej?
1. Podpisanie porozumienia o współ-

pracy
2. Podjęcie przez radę Gminy 

uchwał niezbędnych do powołania 
Społecznej Inicjatywy Mieszka-
niowej (SIM):
a) uchwały wyrażającej zgodę na 
utworzenie przez Gminę SIM 
z udziałem Krajowego Zasobu 
Nieruchomości (KZN)
b) uchwały pozwalającej burmi-
strzowi wystąpić do ministra 
do spraw budownictwa, plano-

wania i zagospodarowania prze-
strzennego oraz mieszkalnictwa 
o wsparcie z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Mieszkalnictwa (RFRM)

3. Rozpatrzenie wniosków Gmin 
i przyznanie środków z RFRM

4. Wyrażenie zgody przez Radę 
Nadzorczą KZN i ministra do 
spraw budownictwa, planowania 
i zagospodarowania przestrzen-
nego oraz mieszkalnictwa na utwo-
rzenie SIM i wniesienie aportu

5. Akt notarialny zawarcia umowy 
spółki oraz objęcie udziałów
a) KZN wnosi grunty
b) Gmina wnosi kwotę do  

3 mln złotych (wsparcie udzie-
lone z RFRM – pkt. 3b) oraz 
grunty

6. Rozpoczęcie działalności spółki

la kogo Społeczna nic a-
tywa Mieszkaniowa?
• dla osób, które nie mają zdolności 

kredytowej, a mają „zdolność czyn-
szową”

• dla osób, których dochody są zbyt 
wysokie, by przyznano im lokal 
komunalny

• dla osób, które nie posiadają tytułu 
prawnego do lokalu mieszkalnego 
w tej samej miejscowości

• pierwszeństwo najmu będą miały 
osoby wychowujące przynajmniej 
jedno dziecko

• pierwszeństwo najmu będą miały 
osoby starsze w rozumieniu art. 4 
pkt 1 ustawy z dnia 11 września 
2015 r. o osobach starszych – tj. 
osoby, które ukończyły 60. rok życia
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W środę 3 marca 
2021 r. w Muzeum 
Miejskim w Tuchowie 

odbyło się spotkanie przed-
stawicieli ogórzańskiego 
Stowarzyszenia Rozwoju 
z Romanem cisłą, zastępcą 
dyrektora Departamentu 
Funduszy Europejskich 

rzęd  Marszałkowskiego 
o ewództwa Małopol-

skiego. 

W spotkaniu uczestniczyli prezes 
zarządu PSR Janusz Kowalski, 
dyrektor biura PSR Jarosław Mako-
wiec, burmistrz Tuchowa Magdalena 
Marszałek, burmistrz Ryglic Paweł 
Augustyn, wójt Gminy Szerzyny Grze-
gorz Gotfryd, wójt Gminy Rzepiennik 
Strzyżewski Marek Karaś, wójt Gminy 
Gromnik Bogdan Stasz oraz zastępca 
burmistrza Tuchowa Wiktor Chrza-
nowski. 

Na spotkaniu prezes PSR przed-
stawił stan realizacji Lokalnej Strategii 
Rozwoju, a Roman Wcisło informacje 
o obecnym stanie realizacji lokalnych 

strategii rozwoju oraz poinformował 
o okresie przejściowym pomiędzy 
perspektywami 2014-2020 a 2021-
2027 r. Zaprezentował również zało-
żenia do nowej perspektywy Funduszy 
Europejskich w kontekście rozwoju 
obszarów wiejskich.

Warto zaznaczyć, iż Pogórzańskie 
Stowarzyszenie Rozwoju Lokalną 
Strategię Rozwoju realizuje bardzo 
skutecznie, ponieważ w rankingu 
32  LGD w Małopolsce zajmuje 
kolejno I miejsce pod względem 
podpisanych umów z beneficjen-
tami oraz II miejsce pod względem 
wypłaconych środków dla benefi-
cjentów. W związku z tym na okres 
przejsciowy pomiędzy perspekty-
wami 2014-2020, a 2021-2027 r. 
stowarzyszenie otrzyma dodatkowe 
środki finansowe w wysokości ponad 
2 mln zł na dalszy rozwój obszaru 
5 parnerskich gmin, tj.: Tuchów, 
Gromnik, Ryglice, Rzepiennik Strzy-
żewski oraz Szerzyn. Środki te będą 
przeznaczone m.in. na zakładanie 
nowych i rozwój przedsiębiorstw, na 
rozwój inforastruktury turystycznej 
i kulturalnej, jak również na wspie-
ranie lokalnych inicjatyw.

Poroz mienie w s rawie 
rozwoj  mieszkalnictwa 
w minie chów od isane 

Od lewe  Stanisław kowiec poseł na Se m R ,  
Magdalena Marszałek b rmistrz chowa ,  

Michał Sroka wiceprezes 
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godnie z wcześnie -
szymi zapowiedziami 
systematycznie rośnie 

koszyk zadań inwestycy -
nych, które chcemy zreali-
zować w bieżącym rok . 

Zdaję sobie sprawę, że od tego, 
jakie warunki życia będą istniały 
w naszej gminie, zależy decyzja 
obecnych 20-latków, 30-latków 
i 40-latków o tym, czy pozostać tutaj 
na miejscu, czy jednak założyć swoje 
gniazdo w większym ośrodku miej-
skim. Dlatego też wybieramy takie 
zadania, które pozwolą w dłuższej 
perspektywie rozwiązać najbardziej 
palące problemy. W największym 
możliwym skrócie – większość tych 
problemów obraca się w obszarze 
stanu dróg i infrastruktury towarzy-
szącej, ochrony środowiska, w tym 
czystości powietrza i mieszkalnictwa. 
Stąd też przeznaczyliśmy kolejne 
środki finansowe na poniższe zadania:
 Na modernizację dróg gminnych 

zwiększyliśmy pulę dodatkowych 150 
tys. złotych. Wiąże się to głównie 
z fatalnym stanem nawierzchni, 
jaki zastaliśmy w wielu miejscach 
po ostatniej zimie. W tej chwili 
wytypowaliśmy już kolejne odcinki 
dróg do remontu i trwa szacowanie 
kosztów ich napraw. Po oszacowaniu 
kosztów przeprowadzimy postępo-
wanie przetargowe i podamy do 
publicznej wiadomości zestawienie 
naprawianych dróg. Warto zaznaczyć, 
że łącznie z już zakontraktowanymi 
pracami na drogach, w tym roku 
wartość robót wyniesie ponad 900 tys. 
złotych z własnych środków Gminy 
Tuchów, nie wliczając tych obszarów, 
na które staramy się o dotacje ze 
źródeł zewnętrznych.
  Na budowę łącznika chod-

nika z Dąbrówki Tuchowskiej do 
Siedlisk przy drodze wojewódzkiej 
nr 977 pozyskaliśmy dotację z Woje-
wództwa Małopolskiego, z budżetu 
naszej Gminy zabezpieczyliśmy udział 
własny. Szacunkowy koszt całego 
zadania wyniesie 736 tys. złotych. 

Rozpoczynamy długo oczekiwaną 
budowę chodnika na ul. Długiej 
w Tuchowie – na ten cel zostały 
przeznaczone środki w wysokości  
150 tys. zł. Tę inwestycję będziemy 
realizować etapami, ponieważ nie 
mamy możliwości pozyskania na ten 
cel środków ze źródeł zewnętrznych. 
Cały koszt ponosi Gmina Tuchów. 

Na dokumentację projektową 
modernizacji dróg w Zabłędzy 
w stronę Piotrkowic i w Lubaszowej 
od drogi powiatowej do szkoły zapi-
saliśmy po 50 tys. złotych. Na drodze 
w Zabłędzy planujemy poszerzenia 
jezdni i poboczy, tam gdzie jest to 
możliwe, a także wymianę prze-
pustów i wykonanie odwodnienia 

drogi. W Lubaszowej priorytetem 
będzie nowa nawierzchnia i chodnik, 
który przy tak zwartej zabudowie 
i krętej drodze stanowi podstawowy 
element zwiększający bezpieczeństwo 
pieszych. Dodatkowo w ramach poro-
zumienia z Województwem Mało-
polskim, Powiatem Tarnowskim, 
Gminami Szerzyny i Rzepiennik 
Strzyżewski rozpoczynamy projekto-
wanie modernizacji drogi powiatowej 
Siepietnica –Lubaszowa, a w zakresie 
przyszłych prac ujęto chodnik od 
przystanku przy DW 977 do kościoła 
w Lubaszowej, następnie do granicy 
z Jodłówką Tuchowską i poszerzenie 
drogi w kilku odcinkach. Dokładny 
zakres planowanych robót będzie 
podany do publicznej wiadomości 
po zakończeniu prac projektowych. 
Przygotowane projekty dróg będą 
podstawą do poszukiwania dotacji 
ze źródeł krajowych i unijnych.

Na zakup i instalację dwóch 
parkometrów na płycie rynku 
w Tuchowie planujemy wydać 
50 tys. złotych. W ostatnim czasie 
otrzymaliśmy wytyczne od Konser-
watora Zabytków, dzięki którym 
możemy przystąpić do projektowania 
i montażu. Nowe parkometry pozwolą 
odciążyć pracownika pobierającego 
opłatę parkingową i zwiększyć tym 
samym ekipę do prac porządkowych 
w mieście.

Na naprawę podłóg w dwóch 
klasach szkoły podstawowej w Siedli-
skach przeznaczyliśmy 19 tys. złotych. 
W ostatnim czasie oddaliśmy do 
użytku nowe sanitariaty dla najmłod-
szych dzieci uczęszczających do 
oddziału przedszkolnego tej szkoły.

Na instalację urządzeń fotowol-
taicznych i wymianę starych kotłów 
gazowych w szkołach podstawowych 
w Tuchowie i Siedliskach zapisaliśmy 
w budżecie łącznie 400 tys. złotych. 
Te inwestycje wynikają z dbałości 
o czyste powietrze, ale też zapocząt-
kują proces, który zapisaliśmy na 
rok bieżący i dwa kolejne. Docelowo 
planujemy wyposażyć w instalacje 
fotowoltaiczne wszystkie budynki 
użyteczności publicznej i wymienić 
piece gazowe starej generacji na nowe. 
Większość z nich była montowana 
około 10 lat temu i dzisiaj wymaga 
wymiany.

Na budowę oświetlenia w Buch-
cicach do granicy z Łowczowem, 
Dąbrówce Tuchowskiej w kierunku 
Mesznej Opackiej i na ulicy Rolni-
czej w Tuchowie przeznaczyliśmy 

łącznie 120 tys. złotych. Liczba wnio-
sków dotycząca budowy nowych linii 
oświetleniowych jest wciąż bardzo 
duża, a koszt szybkiej realizacji 
zdecydowanie wyższy niż możliwości 
finansowe Gminy. Niemniej jednak 
staramy się w każdym roku zaspokoić 
przynajmniej część potrzeb w tym 
zakresie.

Kilka tygodni temu Gmina Tuchów 
zawarła porozumienie dotyczące 
współpracy z Krajowym Zasobem 
Mieszkalnictwa, które rozpoczyna 
wspólne działania na rzecz budowy 
domów wielorodzinnych. Gmina 
posiada w swoich zasobach stosowną 
działkę w Siedliskach (Zabiele), nieda-
leko już istniejącego budynku miesz-
kalnego. W chwili obecnej działka jest 
przedmiotem analizy pod względem 
jej przydatności, a w najbliższym 
czasie składamy wniosek do mini-
stra rozwoju, pracy i technologii 
o wsparcie w wysokości 3 mln złotych. 
Kwota ta będzie w przyszłości stano-
wiła wartość aportu wnoszonego 
przez Gminę do nowo tworzonej 
spółki SIM Małopolska spółka z ogra-
niczoną odpowiedzialnością, za którą 
uzyskamy udziały i możliwość współ-
decydowania, zarządzania tym dużym 
i skomplikowanym przedsięwzięciem. 

Wielokrotnie powtarzamy, że 
ekologia, a w szczególności walka 
o czyste powietrze, jest dla nas prio-
rytetem na najbliższe lata. Z tego 
powodu wydatki na inwestycje zwią-
zane z ochroną środowiska stanowią 
znaczącą pozycję i tak będzie również 
w przyszłości. Czekamy niecierpliwie 
na efekty tych działań, ale zanim je 
zauważymy, zabieramy się do pracy. 
Ruszają bowiem wcześniej zaplano-
wane zadania:
 Zakończył się nabór do gmin-

nego programu wymiany kotłów na 
gazowe. Program cieszy się dużym 
zainteresowaniem mieszkańców. 
W ciągu kilku dni otrzymaliśmy 
dwukrotnie więcej zgłoszeń niż 
przeznaczyliśmy na ten cel środków 
w bieżącym roku. Jest to dodatkowym 
dopingiem dla nas, postaramy się 
zwiększyć kwotę na ten cel, tak aby 
wszystkie złożone wnioski otrzymały 
dofinansowanie. W najbliższym czasie 
przystępujemy do podpisania pierw-
szych umów z mieszkańcami.
 Rusza program montażu insta-

lacji fotowoltaicznych w gospodar-
stwach domowych. W tej chwili 
dopracowujemy ostatnie formalności. 
W ostatnim czasie przeprowadzi-

liśmy dodatkowy nabór na insta-
lacje o najniższej mocy i, podobnie 
jak w przypadku wymiany kotłów, 
chętni zapełnili listę w ciągu kilku dni. 
Pozostały jeszcze wolne miejsca na 
instalacje solarne wraz ze zbiornikami 
wody. Zachęcam do skorzystania z tej 
możliwości.
  Wyłoniliśmy wykonawcę do 

budowy przydomowych oczyszczalni 
ścieków. Podpisujemy systematycznie 
umowy z mieszkańcami. To przedsię-
wzięcie cieszy szczególnie, ponieważ 
nigdy wcześniej Gmina Tuchów nie 
poszukiwała dofinansowania na przy-
domowe oczyszczalnie. Biorąc pod 
uwagę ukształtowanie terenu, zdajemy 
sobie sprawę, że do niektórych miejsco-
wości kanalizacja nigdy nie dotrze lub 
będzie bardzo trudno ją wybudować. 
Myślę, że przydomowe oczyszczalnie 
są dobrą alternatywą, z korzyścią dla 
mieszkańców i środowiska.
 Rozpoczynamy również budowę 

wodociągu w Karwodrzy Piekło, 
Lubaszowej, Zabłędzy i Jodłówce 
Tuchowskiej. Biorąc pod uwagę 
zmiany klimatyczne i wysychające 
studnie, doprowadzenie wody do 
domu jest dzisiaj jednym z priory-
tetowych zadań. Ruszyły też prace 
projektowe do budowy kanalizacji 
w Karwodrzy, a następnym etapem 
będzie projektowanie kolejnego 
obszaru, jakim jest Zabłędza. W obu 
przypadkach projekty opierają się na 
koncepcji wcześniej sporządzonej 
przez Spółkę Komunalną Dorzecze 
Białej.

Staramy się przekazywać wszystkie 
informacje o tym, co planujemy 
i realizujemy na bieżąco, wykorzy-
stując różne kanały informacyjne. 
Jednym z takich kanałów jest nowo 
utworzona podstrona na oficjalnej 
stronie Tuchowa: https://www.tuchow.
pl/inwestycje-w-miejscowosciach-
gminy-tuchow-w-latach-2019-2023/. 
Zachęcam do częstego odwiedzania 
tego miejsca, tam właśnie zamieści-
liśmy wykaz realizowanych i planowa-
nych inwestycji z podziałem na każdą 
miejscowość. Wykaz będzie aktuali-
zowany na bieżąco, tak aby każdy 
mieszkaniec wiedział, jakie podej-
mujemy działania w jego najbliższym 
otoczeniu. 

Niezmiennie powtarzam również, 
że kontakt z mieszkańcami jest dla nas 
bardzo ważny. Każda opinia, słowo 
pochwały czy krytyki jest analizo-
wane. Na podstawie tych głosów 
podejmujemy działania i wymie-

rzamy nowie kierunki inwestowania. 
Jedną z form kontaktu i współpracy 
z mieszkańcami jest ankietowanie, 
do którego coraz częściej sięgamy. 
Ogromnie cieszy nas Państwa aktyw-
ność w związku z ankietami doty-
czącymi strategii gminy Tuchów, czy 
kompleksu rekreacyjnego w pobliżu 
Skałki. Będziemy Was w przyszłości 
prosić o wypełnienie kolejnych ankiet, 
w najbliższym czasie będą one doty-
czyć mieszkalnictwa, tego, jakie 
problemy najbardziej utrudniają Wam 
życie, spojrzenia młodzieży na naszą 
gminę. Postaramy się, aby ankiety były 
proste i krótkie, nie zajmowały zbyt 
dużo czasu. 

W związku z trudną sytuacją 
pandemiczną, z utęsknieniem 
czekamy na osobiste spotkania z Wami. 
Na zebraniach sołeckich, kierma-
szach świątecznych, uroczystościach 
patriotycznych, piknikach, dożyn-
kach, koncertach. Zanim jednak to 
nastąpi, proszę o cierpliwość, dbałość 
o siebie, rodzinę i najbliższe otoczenie. 
Nie lekceważmy zagrożenia, zacho-
wajmy się odpowiedzialnie dziś, 
właśnie po to, aby w niedalekiej 
przyszłości osobiste spotkania były 
możliwe. Miejmy dla siebie wzajemnie 
dużo wyrozumiałości. Pandemia 
i wiążące się z nią ograniczenia 
nie pozostają bez śladu na naszej 
psychice, co bardzo często objawia się 
wyzwoleniem dużych, negatywnych 
emocji, jest przyczyną ludzkich 
tragedii rozgrywających się w zaciszu 
domowym, a także w siedzibach 
zamkniętych od wielu miesięcy firm.

Na czas zbliżających się Świąt Wiel-
kanocnych życzę, aby Zmartwych-
wstały Jezus napełnił nas radością, 
miłością i nadzieją. Niech utwierdza 
naszą wiarę w zwycięstwo dobra nad 
złem, życia nad śmiercią, miłości 
nad nienawiścią. Niech pomoże 
nam przetrwać ten trudny czas.  
Wesołego Alleluja!

Magdalena Marszałek
Burmistrz Tuchowa
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nwestowanie w rzyszło   
to ez iecze stwo i rozwój

arszałek ojewództwa ało olskie o z wizytą w chowie 
W środę 3 l tego 2021 r. 

w rzędzie Mie skim 
w chowie odbyło się 

spotkanie z Tomaszem Uryno-
wiczem, wicemarszałkiem 

o ewództwa Małopolskiego 
oraz o ciechem Skr chem, 
wiceprzewodniczącym Se mik  

o ewództwa Małopolskiego. 

Tematem spotkania były dzia-
łania związane z ochroną środowiska, 
budownictwem komunalnym oraz 
nową perspektywą unijną. Magdalena 
Marszałek, burmistrz Tuchowa, zapre-
zentowała #TuchowskiEkoPakiet, czyli 
działania podejmowane przez Gminę 
Tuchów w zakresie ochrony środowiska, 
w szczególności poprawy jakości powie-
trza. 

Tomasz Urynowicz w zarządzie Woje-
wództwa Małopolskiego jest odpowie-
dzialny w szczególności za ochronę środo-
wiska. Jest inicjatorem wielu działań w tym 
zakresie. Intensywnie wspiera starania 
samorządów w walce o czyste powietrze 
i środowisko. 

Spotkanie w tuchowskim ratuszu 
było okazją do określenia celów działań 
i możliwości finansowych na najbliższą 
perspektywę unijną. Marszałek oraz wice-
przewodniczący Sejmiku Województwa 
Małopolskiego zapewnili, że będą 
wspierać działania Gminy Tuchów. Należy 
podkreślić, że ta wizyta miała szczególny 
charakter, gdyż była to pierwsza wizyta 
marszałka Województwa Małopolskiego 
w tuchowskim urzędzie w tej kadencji.

UM w Tuchowie

Od lewej: Wiktor 
Chrzanowski 

zastępca 
b rmistrza , 
Magdalena 
Marszałek 
b rmistrz 

chowa ,  
Tomasz 

Urynowicz 
wicemarszałek 
Województwa  

Małopolskiego , 
Wojciech Skruch 

wiceprzewod-
niczący Se mik  
Województwa 
Małopolskiego
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Le ioni ci odznaczeni rzez dowództwo a striackie 
sre rnymi medalami  klasy za waleczno   
w itwie od owczówkiem

ekst jest trzydziestym ierwszym z cykl  artyk łów o więconych 
atronom entr m ształcenia awodowe o i stawiczne o  

im  ohaterów itwy od owczówkiem w chowie

Dzisiaj Wilia... Cicho dzieci!
Nie obchodźcie jej kolędą,
niech myśl Wasza do tych leci,
którzy Wilii mieć nie będą.

Niech na oczach Waszych staną
śnieżne rowy i okopy,
w których walczą o wygraną,
Bracia Wasi...

(z ulotki wigilijnej z 1915 r.)

L L ANNA  
Wieczór wigilijny zastał nas 

w boju na posterunkach. Na całej linii 
rozbrzmiała tradycyjna pieśń-kolęda. 
Bóg się rodzi. Płynęła od gór na ironię 
śmiertelnemu żniwu. Z dala migały 
płaczliwe krocie świateł Tarnowa; 
mrugały te światła, jakby od serc 
mieszkańców chciały do okopów prze-
słać zaproszenie, wdzięczne, a przynaj-
mniej serdeczne pozdrowienie. W tym 
samym czasie, gdy pierwsza gwiazda 
weszła na niebo, na kwaterze u pułkow-
nika [winno być: podpułkownika 
– przyp. L.L.] Sosnkowskiego, jakoś 
między jednym meldunkiem a drugim, 
porucznik Orlicz oznajmił, że ma ze 
sobą opłatek. Oficerowie zmieszali się. 
Adjutant, piszący rozkaz, pochylił się 
nagle nad stołem, drgający uśmiech 
spowinął usta wszystkich. Mimo ryku 
ustawicznych salw łamanie opłatka 
słychać było tak cicho i wyraźnie, 
jakby słyszeć można było samo szczę-
ście, gdyby widomem i namacalnem 
dzielić się tak mogli ludzie między sobą 
z ręki do ręki.

(wspomnienie uczestnika bitwy 
[z:] Bitwa pod Łowczówkiem, 1916 r.)

Oto kolejni żołnierze I Brygady 
Legionów Polskich, którzy zostali 
wyróżnieni srebrnymi medalami 
I klasy za bitwę pod Łowczówkiem.

Plutonowy Gabryel Stankiewicz 
objął dowództwo nad plutonem, skoro 
komendant tegoż padł, i prowadził 
oddział do ataku z szaloną brawurą.

Szeregowy Kazimierz Pachoński 
zgłosił się na ochotnika do nader 
niebezpiecznego patrolu i przyniósł 
ważne wiadomości.

Szeregowy Michał Stibel 
powstrzymał jako ochrona boczna, 
wraz z 3 towarzyszami, kompanię 
nieprzyjacielską, która zamierzała 
oddział oskrzydlić, dopóty, dopóki 
tenże nie odmaszerował spokojnie.

Sekcyjny Kazimierz Strzelecki 
poległ śmiercią bohaterską, prowadząc 
pluton do ataku po zgonie komen-
danta.

Szeregowy Wacław Egermajer 
bronił w największym ogniu swego 
komendanta baonu i uratował mu 
życie.

Szeregowy Władysław Kurczyk 
przedarł się jako komendant patrolu 
przez linię nieprzyjacielską, zebrał 
znakomite wiadomości i odparł, 
cofając się, przeważne ataki wroga.

Plutonowy Henryk Guzy odznaczył 
się przy kontrataku na przeważających 
Rosyan, pierwszy wpadł do zdobytego 

okopu, opuścił go ostatni, przyczem 
zginął śmiercią bohaterską.

Szeregowcy Maryan Czubski 
i Henryk Sowiński zgłosili się na 
ochotnika na patrol i odkryli pozycję 
nieprzyjacielskich karabinów maszy-
nowych.

Plutonowy Tomasz Adamczyk 
podejmował w czasie bitwy pod 
Łowczówkiem niebezpieczne patrole; 
zginął na polu walki.

Plutonowy Józef Hornberger obsa-
dził swoim pluotnem pozycję opusz-
czoną przez jegrów i utrzymał ją mimo 
gwałtownych ataków wroga, zasła-
niając w ten sposób prawe skrzydło 
swego baonu.

Sekcyjny Kazimierz Zieliński 
uratował z kilkoma ludźmi dzielnym 
atakiem na bagnety swego komendanta 
baonu, zupełnie przez nieprzyjaciół 
otoczonego i wyniósł go z pola.

Szeregowy Stefan Dąbkowski, 
ciężko ranny w bitwie pod Łowczów-
kiem, strzelał, zagrzewając współto-
warzyszów słowem i czynem, dopóki, 
upływem krwi osłabiony, nie padł bez 
przytomności.

Plutonowy Włodzimierz Mazur-
-Bochenek, straciwszy 3 palce lewej 
ręki, opatrzył sobie ranę, prowadził 
swój oddział dalej, następnie objął 
komendę nad 2 karabinami maszy-
nowymi i utrzymał się na pozycyi do 
końca bitwy.

Plutonowy Henryk Bęben ścią-
gnął na swój pluton ogień 2 kompanii 
nieprzyjacielskich i w ten sposób 
własną kompanię od zniszczenia 
uchronił.

Plutonowy Antoni Szestak prowa-
dził pluton w zastępstwie komendanta 
plutonu z niesłychaną odwagą i ostrze-
liwał nacierającego wroga, zmuszając 
go do odwrotu.

Plutonowy Edward Dzieliński 
odznaczył się niezmiernie dzielnem, 
ostrożnem a pełnem inicyatywy zacho-
waniem się w walce. Zginął śmiercią 
bohaterską.

Sierżant Tadeusz Kalina Ziele-
niewski objął po rannym komendancie 
dowództwo nad kompanią, prowadził 
ją w ciężkich warunkach do ataku, 
uwieńczonego zwycięstwem i wieloma 
jeńcami. 

(Bitwa pod Łowczówkiem, 1916 r.)

Poniżej biogramy wybranych 
postaci.

Marian Stankiewicz 
„ abriel” 1890-1915

Mały, szczupły, odznaczał się 
wybitną ambicją i zapalnym usposo-
bieniem.(...) Słaby fizycznie, siłą woli 
zmuszał się do trudów. Zawsze chętny 
do służby był dobrym podoficerem.  
(J. Hojarczyk)

Urodził się w Brzeżanach 25 marca 
1890 r. Dwadzieścia lat później zdał 
maturę w I Gimnazjum św. Anny 
w Krakowie, po czym rozpoczął 
studia prawnicze na Uniwersytecie 
Jagiellońskim. W kwietniu 1913 r. zdał 
egzamin prawniczy, zaangażował się 
też w pracę wielickiego Związku Strze-
leckiego, stając się jednym z czterech 
założycieli tej organizacji, obok opisy-
wanych wcześniej postaci takich jak 
Bolesław Szpunar czy Jerzy Hojarczyk. 
Jak napisał ten ostatni, Stankiewicz 
gorliwie zabrał się do pracy niepodle-
głościowej, pomagając komendantowi 
Związku Strzeleckiego w działaniach 
organizacyjnych i szkoleniowych. Gdy 
wielicki Związek Strzelecki w lecie 
1913 roku zaczął podupadać, Stan-
kiewicz wycofał się z czynnej pracy, 
skłoniony do tego prawdopodobnie 
ciężkimi warunkami materialnymi, 
które zmuszały go do zarobkowania 
równolegle ze studiowaniem prawa na 
Uniwersytecie Jagiellońskim.

Ale na wojnę wyruszył z wielickim 
Związkiem Strzeleckim i od początku 
kampanii I Brygady Legionów dokładał 
wszelkich starań, aby się wyróżnić.  
(J. Hojarczyk)

Przeszedł z plutonem wielickim 
do końca 1914 r. cały szlak bojowy, 
najpierw 1. Pułku Piechoty Legionów 
Polskich, a od 19 grudnia I Brygady 
Legionów Polskich. Brał udział 
w krwawej bitwie pod Łowczówkiem 
(22-25 grudnia 1914 r.), w której to 
po śmierci Szpunara Bolesława  
[25 grudnia 1914 r. – przyp. L.L.] 
prowadził działania obronne plutonu 
wielickiego i mimo wielkiej przewagi 
wroga zdołał szczęśliwie dotrzeć 
z kilkunastu wieliczanami do V bata-
lionu.( J. Hojarczyk)

W kampanii 1915 roku jako 
żołnierz 5. Pułku Piechoty I Brygady 

tak się wyróżnił dzielną i ofiarną 
służbą żołnierską, że został miano-
wany podporucznikiem. Nie za długo 
cieszył się awansem. Poległ w walce 
na bagnety pod Jabłonką Borową na 
Wołyniu 20 października 1915 r. (...) 
wysłany przez dowódcę V batalionu 
kapitana Olszynę-Wilczyńskiego na 
patrol wywiadowczy z plutonem. Stało 
się to w nocy, gdy wysunął się przed 
swoich żołnierzy dla zbadania poło-
żenia. Zaatakowany przez kompanię 
rosyjską padł w nierównej walce.  
(J. Hojarczyk)

Inna informacja mówi, iż „Gabriel” 
został zabity przez Moskali podczas 
boju o wieś Zofiówka 23 października 
tegoż roku. W chwili śmierci miał 
25 lat.

enryk zy 1896-1914
Urodził się 11 lipca 1896 r. 

w Rogoźniku koło Nowego Sącza. 
W 1908 r. ukończył szkołę ludową, 
następnie uczęszczał do gimnazjum, 
najpierw w Rzeszowie, a następnie 
w Dębicy. W 1912 r. szesnastoletni 
Henryk został jednym z pierwszych 
członków Związku Walki Czynnej 
w Dębicy, a w roku 1913 wstąpił do 
tamtejszego Związku Strzeleckiego. 
6 sierpnia 1914 r. wyszedł z Pierwszą 
Kadrową z krakowskich Oleandrów 
w kierunku Michałowic i granicy 
z zaborem rosyjskim, by następnie 
wejść wraz z pierwszymi strzel-

cami do rosyjskich Kielc. Henryk 
Guzy wyróżnił się w walkach na 
Podhalu. W bitwie pod Łowczów-
kiem 24 grudnia 1914 r. ów 18-latek 
odznaczył się przy kontrataku na prze-
ważających Rosyan, pierwszy wpadł do 
zdobytego okopu, opuścił go ostatni, 
przyczem zginął śmiercią bohaterską.

Kazimierz Strzelecki „Kazik” 
1893-1914

Przyszły legionista urodził się 
w 1893 r. w miejscowości Rozprza 
na ziemi piotrkowskiej w rodzinie 
Jana i Jadwigi. Po maturze uczęsz-
czał do Szkoły Mechaniczno-Tech-
nicznej H. Wawelberga i S. Rotwanda. 
Należał do ZWC oraz do Związków 
Strzeleckich. Po wybuchu wojny, na 
przełomie lipca i sierpnia 1914  r. 
znalazł się w Krakowie, przydzie-
lony został do 1. Kompanii Kadrowej.  
Po jej reorganizacji walczył w szere-
gach 3. kompanii I baonu 1. Pułku 
Piechoty Legionów Polskich. Poległ 
śmiercią bohaterską w pierwszym 
dniu walk, 22 grudnia 1914 r. na 
polach Łowczówka, prowadząc pluton 
do ataku po zgonie dowódcy. W chwili 
śmierci miał 21 lat.

acław germa er „ onrad” 
1894-

Urodził się w Tarnowie 29 lipca 
1894 r. Przed 1914 rokiem należał 
do „Strzelca”. Po wybuchu wielkiej 
wojny służył w 3. kompanii I baonu 
1. Pułku Piechoty Legionów Polskich, 
a następnie w 1. kompanii saperów 
jako szeregowy. Odznaczony został 
srebrnym medalem za uratowanie 
życia pod Łowczówkiem kpt. Witolda 
Rylskiego Ścibora – dowódcy 
V baonu. Po wojnie był urzędnikiem.

enryk Sowiński „Or”
1890-1939

Urodził się 5 grudnia 1890 r. 
w miejscowości Rzeszutki koło 
Stopnicy. Był synem rolnika Jana 
i Józefy z domu Śnieć. W 1912 r. 
ukończył seminarium nauczyciel-
skie w Jędrzejowie, po czym rozpo-
czął pracę jako nauczyciel. Kolejnym 
szczeblem edukacji był 2-letni kurs 
pedagogiczny na UJ. W Krakowie 
też Henryk ukończył szkołę podofi-Henryk Guzy

arnowscy legioniści czestnicy k rs  strzeleckiego w Stróży
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  PA  AL AN  
JMO  

ro nym zimowym 
rankiem 10 lutego 
1940 rok , z dawnych 

ziem wschodnich  Rzecz-
pospolite , wywieziono 
w głąb wiązk  Sowieckiego 
ponad 140 tysięcy osób. 

yła to pierwsza z czte-
rech masowych deportac i, 
podczas których na Syberię 
i do Kazachstanu wywie-
ziono setki tysięcy polskich 
obywateli.

Dla uczczenia tych wydarzeń 
i pamięci o nich odbywa się w Białym-
stoku okolicznościowy Bieg Pamięci 
Sybiru. W tym roku ze względów 
epidemicznych przyjął on formę  
tzw. „wirtualną”. Co to oznacza? 
Zawodnik miał przebiec lub przejść 
dystans minimum 5 km. Fakt odbycia 
biegu przesłać organizatorom zare-
jestrowany aplikacją z telefonu lub 
zegarka sportowego. Miejsce biegu 
i czas były dowolne, jedyny warunek 
to termin biegu, który miał się 
odbyć od 9 do 23 lutego włącznie. 
W pakiecie za wykonanie zadania były 
medal i czapeczka.

Moje bieganie zacząłem właśnie 
9 lutego po południu, a zakończyłem 
o godz. 23.31 w nocy 23 lutego. 
Nie były to tylko biegi, ale były też 
marsze, oczywiście wolałbym biegać, 
lecz niekiedy było to niemożliwe lub 
niebezpieczne, innym razem unie-
możliwiała i skutecznie ograniczała 
to kontuzja, z którą borykałem się od 
16 lutego już do samego końca.

Jakie wrażenia? Nie skłamię, jeżeli 
powiem: „Trzeba to przeżyć samemu”. 
Udało mi się przeżyć namiastkę sybe-
ryjskiej zimy, poczuć chłód, wiatr, 
zamieć, ale też wyobrazić sobie, jak 
wiele musieli wycierpieć Polacy. Jak 
wiele upokorzeń przyszło znieść 
Polkom, stłoczonym w bydlęcych 
wagonach, ogrzewających swe dzieci 
pośród nierzadko obcych sobie ludzi 
– nie było tu mowy o intymności… 
Był za to czas… czas… i ten niekoń-
czący się przenikliwy świst mroźnego 
wiatru, głód, pragnienie i niepew-
ność godzin i jutra… i myśli… 
Była zapewne modlitwa i wiara, 
które dodawały sił. To może moja 
wyobraźnia… Ale czy tak właśnie 
nie było? Dziś trudno jest nam to 
sobie wyobrazić, ludziom luksusu, 
biegaczom XXI  wieku. Podczas 
takiego biegu, czy też marszu, jest 

mnóstwo czasu. W moim przy-
padku było to 76 godzin i przebytych 
łącznie 518 km, średnio ok. 6,8 km na 
godzinę. Ale nie to jest najważniejsze. 
Wspomniałem o zimie, ale był też 
deszcz, deszcz ze śniegiem, przełaj 
przez lasy w Siemiechowie, Borówka 
w Żurowej, kilka razy Brzanka, wiele 
miejscowości z 7 gmin Pogórza Cięż-
kowickiego i Rożnowskiego. Piękne 
zimowe krajobrazy i pierwszy tego-
roczny kwiatuszek podbiału. Były 
pieski, które w większości kulturalnie 
mnie pozdrawiały. Ludzi spotykałem 
dość rzadko, w większości jadących 
samochodami i znajdujących się przy 
domach… Samotność na trasie wcale 
mi nie doskwierała, może trochę, 
gdy do domu było daleko i robiło się 
ciemno.

Powie ktoś: „Po co i dlaczego?” 
Ano po to, by przypominać. Po to, 

by PAMIĘĆ odświeżyć i młodszym 
przekazać, by pamiętali, gdy nas nie 
będzie. I to w tym biegu uważam za 
najważniejsze. 

Warto było podjąć trud i wysiłek 
dla przebycia tylu kilometrów, by 
dzięki temu wesprzeć zbiórkę na 
leczenie Leonka. Zbiórka nadal 
trwa i można do niej dołączyć na  
siepomaga.pl – „Wyceń swój wysiłek 
dla Leosia”, a dzięki temu Leoś 
otrzyma pamiątkowy medal.

Wszystkim, którzy mnie w tym 
biegu wspierali, dopingowali, doda-
wali sił, z całego serca dziękuję. A tych, 
którym moje bieganie i chodzenie 
mogło przeszkadzać, proszę o wyba-
czenie i wyrozumiałość dla mnie. 

# BIEG PAMIĘCI SYBIRU w liczbach:
• 1501 zawodniczek i zawodników 

– z Tuchowa 2 osoby
• 44339,69 km (łącznie wszyscy 

startujący) zasięg ogólnoświatowy

cerską Polskich Drużyn Strzeleckich. 
Na początku sierpnia 1914 roku „Or” 
znalazł się w szeregach strzeleckich 
zgrupowanych na Oleandrach. Stąd 
rozpoczął strzelecki, a następnie legio-
nowy szlak bojowy. Walczył m.in. pod 
Łowczówkiem, gdzie wraz z kolegą na 
ochotnika wyruszył na patrol, podczas 
którego odkrył pozycję rosyjskich 
karabinów maszynowych. Po wojnie 
do 1922 r. związany był z wojskiem, 
następnie ze szkołą, Państwową 
Policją, później był pracowni-
kiem oraz kierownikiem starostwa. 
Karierę Henryka Sowińskiego zwień-
czył urząd starosty w Wadowicach, 
a następnie w Dąbrowie Tarnowskiej. 
We wrześniu 1939 r. został przez 
Sowietów wywieziony na Ukrainę 
i tam zamordowany przez NKWD. 

Ste an ąbkowski 
1884-1962

Brat legionisty i dowódcy saperów 
I Brygady Mieczysława Dąbkow-
skiego. Urodził się 20 czerwca 1884 r. 
w rodzinie powstańców stycznio-
wych Adama i Izabeli z domu Sierz-
putowska. Już w wieku 15 lat brał 
udział w pracy konspiracyjnej.  
Od 1902 r. Stefan był członkiem PDS. 
Był absolwentem Szkoły Techniczno-
-Kolejowej w Warszawie. W czasie 
wystąpień antyrosyjskich w roku 1905 
został wraz z bratem aresztowany 
i zesłany rok później na Sybir, skąd 
zbiegł do Lwowa. Tam zaangażował 
się w pracę niepodległościową jako 
członek ZWC, a następnie Związków 
Strzeleckich, m.in. jako komendant 
ZS w Borysławiu. Po wybuchu wojny 
zorganizował kompanię borysławską 
i przyprowadził ją do Krakowa. Tam 
został mianowany dowódcą plutonu 
i zastępcą dowódcy kompanii 
saperów. W bitwie pod Łowczów-
kiem został ciężko ranny, mimo to 
strzelał, zagrzewając kolegów do walki 
do momentu, gdy stracił przytom-
ność. Po boju leczył się w szpitalu, 

po czym wrócił na linię frontu. Dla 
Polaków zakończenie I wojny świa-
towej w listopadzie 1918 r. nie ozna-
czało końca walk. Trwały one m.in. na 
wschodzie z Ukraińcami, a następnie 
z bolszewikami. Stefan Dąbkowski 
w 1919 r. został aresztowany przez 
Ukraińców, następnie uwolniony 
przez polskich żołnierzy. W wojnie 
polsko-bolszewickiej był kierow-
nikiem fortyfikacji na linii Wisły. 
W dwudziestoleciu międzywojennym 
Stefan Dąbkowski związany był m.in. 
z wydziałem saperów, w 1934 r. prze-
szedł w stan spoczynku. W drugiej 
połowie lat trzydziestych był sena-
torem i wicemarszałkiem senatu. 
Po przegranej kampanii polskiej we 
wrześniu 1939 r. przedostał się do 
Rumunii, a stamtąd na Bliski Wschód. 
Po wojnie osiadł w Wielkiej Brytanii. 
Zmarł w Londynie w 1962 r. 

łodzimierz ochenek 
„Maz r” 1894-1926

Urodził się w Bochni 3 kwietnia 
1894 r. Uczęszczał do I tarnow-
skiego gimnazjum, które ukończył 

w 1912 r. Następnie rozpoczął studia 
na Wydziale Prawa UJ. Jednocze-
śnie działał w ZS, ukończył kurs 
oficerski i otrzymał prestiżową 
odznakę „Parasola”. 8 sierpnia 1914 r. 
zgłosił się do strzelców na krakow-
skie Oleandry i otrzymał dowództwo 
nad plutonem. W październiku 
1914 r. podczas pierwszych nomi-
nacji oficerskich został podporucz-
nikiem. 25 grudnia 1914 r. ciężko 
ranny w bitwie pod Łowczówkiem, 
straciwszy 3 palce u lewej ręki, nie 
zaprzestał walczyć, a nawet objął 
komendę nad dwoma karabinami 
maszynowymi i utrzymał się na 
pozycji do końca boju. Ponownie 
ranny został w bitwie pod Kostiuch-
nówką w 1916 r. Po kryzysie przy-
sięgowym w 1917 r. – jako poddany 
Austrii – został odesłany do walk 
na froncie włoskim. Po zakończeniu 
wojny brał udział w wojnie z Ukra-
ińcami, po wojnie został w wojsku. 
W 1923 roku Włodzimierz Bochenek 
został wysłany do Francji na studia 
specjalistyczne. Zginął 3 lata później 
w wypadku samochodowym.

dward zieliński  
„ owgierd” 1893-1914

Urodził się we Lwowie 24 marca 
1893 r. W 1913 r. rozpoczął studia 
na Wydziale Filozofii na Uniwersy-
tecie Lwowskim. Tak jak wcześniej 
opisywani legioniści, także Edward 
w latach 1912-1913 związany był 
z ruchem strzeleckim, ukończył też 
szkołę podoficerską ZS. Przeszedł cały 
strzelecki i legionowy szlak bojowy od 
sierpnia do grudnia 1914 r. W bitwie 
pod Łowczówkiem (...) odznaczył 
się niezmiernie dzielnem, ostrożnem 
a pełnem inicyatywy zachowaniem się 
w walce. Zginął śmiercią bohaterską. 
Było to w wigilię Bożego Narodzenia. 
W chwili śmierci miał 21 lat. 

Tadeusz Zieleniewski 
„ alina” 1887-1974

Syn Emila i Matyldy z domu 
Tittenbrun urodził się 24 lipca 
1887  r. w Ostrówku w powiecie 
lubartowskim. W roku 1905 uczest-
niczył w strajku szkolnym, za co 
został relegowany. W 1907 r. ukoń-
czył Szkołę Realną W. Wróblew-
skiego w Warszawie. Studiował 
w Belgii w Wyższej Szkole Przemysłu 
Włókienniczego. Był działaczem m.in. 
PDS. Na przełomie lipca i sierpnia 
1914 r. przebywał w Nowym Sączu, 
gdzie uczestniczył w letnim kursie 
instruktorskim PDS. W tym czasie 
wybuchła wojna, dlatego też uczest-
nicy kursu, w tym Tadeusz, udali się 
do Krakowa na miejsce mobilizacji 
strzeleckiej na Oleandrach. „Kalina” 
został przydzielony do prestiżowej 
Pierwszej Kompanii Kadrowej. Wraz 
z prawie dwustoma strzelcami wyszedł 
wczesnym świtem 6 sierpnia 1914 r. 
w stronę granicy z Rosją i przekro-
czył ją tegoż dnia w Michałowicach. 
W bitwie pod Łowczówkiem Tadeusz 
Zieleniewski objął po rannym komen-
dancie dowództwo nad kompanią, 
prowadził ją w ciężkich warunkach 
do ataku uwieńczonego zwycięstwem 

i wieloma jeńcami. Po zakończeniu 
wojny związał się z wojskiem, był 
m.in. wykładowcą w Wyższej Szkole 
Wojskowej w Warszawie, awansował 
też na stanowisko dyrektora nauk tej 
szkoły. Podczas kampanii wrześniowej 
w 1939 r. brał udział w walkach nad 
Narwią i na lubelszczyźnie. 27 wrze-
śnia objął dowództwo nad grupą 
własnego imienia i walczył z nią 
do kapitulacji do 2 października.  
Po niej Zieleniewski przedostał się do 
Lwowa, stąd na Węgry, następnie do 
Francji i Wielkiej Brytanii, z której 
powrócił do Polski w 1947 r. Pracował 
jako adiunkt w Wydziale Geodezji 
i Kartografii Politechniki Warszaw-
skiej. Zmarł w 1974 r. 

Literatura:
 – Bitwa pod Łowczówkiem, 

publikacja z 1916 r.
 – J. Hojarczyk, Związki Strze-

leckie w Obwodzie Wielickim 
1912-1914, Warszawa 1939 r.

 – platforma internetowa 
zolnierze-niepodleglosci.pl

 – muzeumpilsudski.blog.pl

Ste an ąbkowski łodzimierz ochenek Tadeusz Zieleniewski
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ch całe ycie to ó  onor  jczyzna  
 tym wielki ich dramat  o często 

wąt ili  czy ó  o nich amięta   
czy ojczyzna nie za omniała  a honor  
czy da im siłę  y kocha  i je o i ją  

A AKRAS 
AN O S  

    
M O   R -

  OJ  O , 
 O J SO  

OKUPACJA 
Stanęli przed jej dramatycznym 

obliczem i ludobójstwem wykony-
wanym przez faszystowskie, hitle-
rowskie Niemcy. Poznawali, co 
to jest nieogarniony strach przed 
utratą życia, rodziców, rodzeństwa, 
sąsiadów. Widząc Niemców, bledli 
i ogarniał ich żar. Patrzyli na morder-
stwa i na nieopisane męki. Niepo-
jęty ból i cierpienie dotykał ich co 
dnia, wszystkich tych, którzy walczyli 
w bitwach otwartych i partyzanckich, 
którzy konali w obozach koncentra-
cyjnych, którzy żyli wtedy i z dnia 
na dzień i z godziny na godzinę 
przygotowywali się na najgorsze. 
Wszyscy walczyli o zwycięstwo. Po 6 
latach oporu i walki pokonani zostali 
niemieccy oprawcy. Wszyscy, którzy 
nie zdradzili Boga, honoru i ojczyzny, 
stali się bohaterami wierzącymi, że 
będzie wolna i niepodległa Polska. 
Tak się nie stało. Sowieci weszli do 
Polski, ustanawiając tu komunizm, 
narzucając swoją hegemonię. Kolejne 
lata po 1945 roku to czas walki 
podziemnej, oporu przeciw sowieckiej 
Rosji, komunizmowi. To czas sprze-
ciwiania się narzuconemu totalitary-
zmowi radzieckiemu i zniewoleniu 
Polski. To czas ucieczek i ukrywania 
się. To czas spędzony w więzieniach, 
na torturach, czas często kończący 
się śmiercią. Wielu z tych, którzy nie 
zdradzili Boga, honoru i ojczyzny, 
dalej walczyło o wolną i niepodległą 
Polskę. Bardzo często byli to młodzi 
ludzie, odważni żołnierze, odważni 
cywile, których po latach nazwano 
NIEZŁOMNYMI. 

S R  R S  
SO R   RO  

M R  O

Franciszek Solarz „Puszczyk” 
pochodził z wielodzietnej rodziny, 
która przed wojną mieszkała 
w Karwodrzy. Jego rodzice byli 
rolnikami. Miał sześcioro rodzeń-
stwa: pięciu braci i siostrę. W 1944 r. 
jego cała rodzina, z wyjątkiem jego 
i jego brata Tadeusza, który zabrany 
został „na roboty” do Niemiec, 

została wymordowana przez Gestapo.  
Franciszek miał wtedy 16 lat. 

Rodzinę Solarzów – Jana Solarza 
(63 lata), Teklę Solarzową (49 lat) 
i ich czworo dzieci: Marię, Stani-
sława, Juliana i Władysława – Gestapo 
wyprowadziło na łąkę przed domem 
i rozstrzelało. Syn Kazimierz, którego 
nie było wtenczas w domu, uszedł 
z życiem. Za ten straszny czyn 
poprzysiągł zemstę na tych, którzy 
tego dokonali. Nie zdążył jednak nic 
zrobić, „Poległ bohaterską śmiercią 
12 maja 1944 r. na polance w lesie 
w Trzemesnej, do której niemiec-
kich żandarmów doprowadził sołtys 
tej wsi, volksdeutsch Jan Chaim”. 
Z życiem uszedł również syn Sola-
rzów – Franciszek, którego nie było 
wtedy w domu, uczęszczał do szkoły 
mechanicznej w Tarnowie. Przez wiele 
lat, aż do zakończenia wojny, ukrywał 
się. Mieszkał sam w gospodarstwie, aż 
do powrotu brata Tadeusza z Niemiec 
w 1946 r. W tym czasie Tarnowska 
Szkoła Mechaniczna grupowała 
zbuntowaną, nie akceptującą nowej 
okupacji młodzież. Franciszek zaczął 
ponownie uczęszczać na lekcje i przy-
stąpił do organizacji „Międzymorze”, 
którą założył jego szkolny kolega, 
Edward Baran.

„Organizację „Międzymorze” 
stanowiła młodzież z powiatu 
tarnowskiego, dojeżdżająca do 
szkoły handlowej lub szkoły mecha-
nicznej. Nie wiadomo, czy sami 
znali założenia ideowe wywodzące 
się z tej nazwy, chociaż stało się tak 
na skutek sugestii nieznanego dzia-
łacza WiN z Krakowa, który podsunął 
im tę strukturę organizacji – grupy: 
wywiadowczą, łączności, wypadową, 
sanitarną, gospodarczą”. W 1948 r. 
wszyscy członkowie „Międzymorza” 
zostali aresztowani, z wyjątkiem 
Franciszka Solarza. 

Przez cztery lata, od 7 kwietnia 
1948 r. do 1 września 1952 r., ukrywał 
się. Całą swoją młodość spędził na 
ukrywaniu się. „Franciszek tułając 
się przez 4 lata po lasach i stodo-
łach, chory, zdradzony został ujęty 
w 1952 roku. Wcześniej, zmęczony 
tym trybem życia pisał dwukrotnie do 
Bieruta, wyjaśniając swoje położenie, 
ale odpowiedzi nie było. Jego proces 
odbył się dopiero w 1953 roku. WSR 
– 18 IX 1953 – mjr Mikołaj Tołkan, 
asesor ppor. Józef Żurek, prokurator 
por. Aleksander Klimkowski skazali 
Franciszka Solarza na 4-krotną karę 
śmierci, 2-krotne dożywocie, utratę 
praw na zawsze, przepadek mienia”. 
Wyrok śmierci został wykonany 
w Krakowie na Montelupich 6 marca 
1954 r. Podczas jego wykonania obecni 
byli: lekarz więzienny Jerzy Pęcherski, 
prokurator wojskowy mjr Józef Piotro-
wicz, zastępca szefa WSR w Krakowie 
mjr Mikołaj Tołkan, naczelnik 
więzienia Montelupich Władysław 
Kupka, dowódca oddziału egzeku-
cyjnego chor. Mieczysław Ćwik.

SPRAWA STEFANA ROJKO-
  RO  10  

 O  

Odsiedział 3 lata, 4 miesiące 
i 15 dni. Stefan Rojkowicz „Gryf ” 
urodzony 10 marca 1926 r. 
w Łowczowie pod Tuchowem, syn 
Jana i Marii z domu Mróz. Miał 
dwóch braci, Józefa i Juliana oraz trzy 
siostry: Stanisławę, Marię i Anielę. Ich 
ojciec Jan zmarł w czasie II wojny, 
dlatego wychowanie dzieci spoczęło 
na barkach matki Marii. To rodzina 
oparta na mocnych filarach chrześci-
jańskich, patriotycznych i ludowych. 
Stefan Rojkowicz w latach 1943-1944 
uczęszczał do gimnazjum mechanicz-
nego w Tuchowie, a ostatnią klasę 
kończył w Tarnowie, zdając maturę 
w 1949 r. Od 1 stycznia 1950 r. 
pracował w zakładach celulozowych 
w Niedomicach. Działał w powo-
jennej organizacji młodzieżowej 

„Międzymorze”, istniejącej w ramach 
„NOW”, a następnie zrzeszenia „WiN”. 
W 1952 r. aresztowano Stefana Rojko-
wicza oraz matkę Marię, siostrę Marię 
i brata Juliana. Matka po paru godzi-
nach została zwolniona, rodzeństwo 
zostało skazane w procesach. Stefan 
Rojkowicz karę więzienia odsia-
dywał w Nowym Wiśniczu, a później 
w Strzelcach Opolskich.

„Wyrokiem Wojskowego Sądu 
Rejonowego w Krakowie z dnia 
20 stycznia 1953 r. Sr. 7/53 na sesji 
wyjazdowej w Tarnowie Stefan Rojko-
wicz s. Wojciecha został skazany 
na mocy art.14 §1 dekretu z dnia 
13 czerwca 1946 r. na karę 10 lat 
więzienia, którą złagodzono o 1/3, 
tj. do 6 lat i 8 miesięcy więzienia, na 
zasadzie ustawy o amnestii z dnia 

(…) pomóż mi, weź różaniec, palce połamane,
nie dam rady przesuwać, a modlitwa koi
jak mnie wlekli, widziałem niebo zapłakane
i mur, ten co miał runąć, dalej silny stoi (…)
    (autor nieznany)
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22.11.1952 r. Zaliczono również okres 
tymczasowego aresztowania od dnia 
8 września 1952 r. do dnia 20 stycznia 
1953 r.  – za to, że na przełomie czasu 
od kwietnia 1951 r. do listopada 
1951 r. w Łowczowie pow. Tarnów 
udzielał systematycznie pomocy 
bandzie terrorystyczno-rabunkowej 
pod dowództwem Franciszka Solarza 
w ten sposób, że Franciszkowi Sola-
rzowi i członkowi bandy Janowi 
Librontowi udzielał schronienia 
i pożywienia, a ponadto skontaktował 
Solarza z Janem Łatką /k.63/. 

Na rozprawie wnioskodawca 
wyjaśnił, że z Franciszkiem Solarzem 
chodził do szkoły i słyszał w 1949 r., że 
był członkiem nielegalnej organizacji. 
Przyznał, że skontaktował go z Łatką 
i że dwukrotnie dał mu pożywienie, 
jak i udzielił schronienia na strychu. 
Dodał, że Solarz przychodził zawsze 
uzbrojony w automat /k.60/.

Z akt wynika, że na terenie pow. 
tarnowskiego działała nielegalna orga-
nizacja p.n. „Międzymorze”, w skład 
której wchodził Franciszek Solarz, 
miała na celu obalenie w drodze 
przemocy demokratycznego ustroju 
Państwa Polskiego i w tym celu człon-
kowie organizacji gromadzili broń 
palną oraz rozrzucali ulotki anty-
państwowe – nawołujące do walki 
z ustrojem Polski Ludowej /k.35/”. 

  O  
 O O   O -
 O S

Po odbytych więzieniach i maltre-
towaniu toczyło się w zniewolonej 
komunizmem Polsce na prawach 
skazańca. Z wyrokiem sądowym, 

czyli jako skazani, żyli do 1992 r. Tak 
było w przypadku Stefana Rojkowicza, 
który skazany był wyrokiem sądowym 
20 stycznia 1953 r., a sądowego unie-
ważnienia tego wyroku doczekał się 
25 maja 1992 r. 

Sygn. akt II Ko 114/92  P O S T A N 
O W I E N I E  Dnia 25 maja 1992 r.

„Sąd Wojewódzki w Tarnowie w II 
Wydziale Karnym w składzie: Prze-
wodniczący SSW Zofia Gawełczyk /
spr/ Sędziowie SW Andrzej Solarz, SR 
/del/ Kinga Braty, Protokolant Wero-
nika Iwańska przy udziale Prokuratora 
Prok. Woj. I. Kozik po rozpoznaniu na 
posiedzeniu w dniu 25 maja 1992 r. 
wniosku Stefana ROJKOWICZA 
w przedmiocie stwierdzenia nieważ-
ności orzeczenia Wojskowego Sądu 
Rejonowego w Krakowie na sesji 
wyjazdowej w Tarnowie – na mocy 
art.1 ust. 1 i art.13 ustawy z dnia 
23.02.1991 r. o uznaniu za nieważne 
orzeczeń wydanych wobec osób 
represjonowanych za działalność na 
rzecz niepodległego bytu Państwa 
Polskiego /Dz.U. nr 34 poz. 149/

p o s t a n a w i a 
I. stwierdzić nieważność wyroku 

byłego Wojskowego Sądu Rejonowego 
w Krakowie wydanego na sesji wyjaz-
dowej w Tarnowie w dniu 20 stycznia 
1953 r. sygn. Sr 7/53 co do Stefana 
Wojciecha ROJKOWICZA syna Jana 
i Marii zd. Mróz urodz. 10 marca 
1926 r.  w Łowczowie pow. Tarnów;

II. kosztami niniejszego postę-
powania obciążyć Skarb Państwa.                                                         
Uzasadnienie (…) Z materiału dowo-
dowego jednoznacznie wynika, że 
czyn przypisany wnioskodawcy był 
związany z działalnością  na rzecz 

niepodległego bytu Państwa Polskiego 
i dlatego uznanie orzeczenia Wojsko-
wego Sądu Rejonowego w Krakowie 
jest w pełni uzasadnione”.

 O 1989 R.,  
O  OM M  
 MO R O  
O O  O -

O S  
O S O

Było naznaczone latami poprzed-
nimi, tragicznymi przeżyciami 
i bolesnymi wspomnieniami. Tych, 
w tamtych latach pomordowanych 
zwykle nie odnajdywano, bo nie mieli 
mogił. Tych, którzy później poumie-
rali, zaczęto wspominać. Jednym 
i drugim zaczęto oddawać cześć 
i hołd. A tych, którzy żyli, zaczęto 
powoli dostrzegać, przepraszać za 
zapomnienie i dziękować za wolność. 

STEFAN ROJKOWICZ odzna-
czony Złotym Krzyżem Zasługi  za 
zasługi dla niepodległości Polski. 
Odznaczenia dokonał w imieniu Prezy-
denta RP, Wicewojewoda Małopolski 
Zbigniew Starzec, z okazji 100-lecia 
odzyskania niepodległości Polski.

STEFAN ROJKOWICZ odzna-
czony Krzyżem Orderu Krzyża 
Niepodległości za wybitne zasługi 
w obronie suwerenności i niepod-
ległości Państwa Polskiego. Odzna-
czenia dokonał Prezydent RP 
Andrzej Duda w Pałacu Prezy-
denckim w Warszawie 1 marca 
2019 r. Podczas uroczystości Prezy-
dent RP powiedział: - Mam nieby-
wałą możliwość uhonorowania orde-
rami przede wszystkim ludzi, którzy 
walczyli o Polskę – wolną, suwerenną 

i prawdziwie niepodległą.(…) Nie pogo-
dzili się z półwolnością, nie pogodzili się 
z zakłamaniem, nie pogodzili się z niby-
-niepodległością i niby-suwerennością. 
Prezydent podkreślał, że zapłacili za 
to zazwyczaj wysoką cenę, a odzna-
czenia są symbolicznym podzięko-
waniem dla nich i podkreśleniem ich 
wielkich zasług dla Polski. - Pewnie 
nie byłoby dzisiaj prawdziwie wolnej, 
prawdziwie niepodległej, prawdziwie 
suwerennej Polski, gdyby nie tamto 
bohaterstwo, cierpienie i trud, gdyby nie 
tamci Żołnierze Niezłomni, których bali 
się komuniści. (…) To właśnie dlatego 
zabitych i pomordowanych zakopywano 
w bezimiennych mogiłach, wrzucano 
do dołów. To dlatego właśnie nad miej-
scami ich pochówku kładziono chodniki 
i wylewano asfalt. Po to, żeby nikt nigdy 
nie dotarł i nikt nigdy nie odnalazł, 
po to, aby nie było relikwii. Ale też ze 
strachu, z podłego, haniebnego strachu 
– mówił Prezydent RP, zwracając się 
do odznaczonych: - Jesteście Państwo 
bohaterami.

STEFAN ROJKOWICZ został  
mianowany na pierwszy stopień 
oficerski. W imieniu Prezydenta RP 
akt mianowania wręczył Wojskowy 
Komendant Uzupełnień w Tarnowie 
ppłk Andrzej Korytko w obecności 
Burmistrz Tuchowa Magdaleny 
Marszałek 12 stycznia 2021 r.

Drogi Panie 

Stefanie Rojkowiczu

Panie Podporuczniku

Proszę przyjąć wyrazy 
naszego szacunku dla 
Pańskiej niezłomności 

w walce o wolną 
Polskę. W miesiącu, 

którego pierwszy 
dzień to Narodowy 

Dzień Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych, 

a dziesiąty to Pana 
urodziny, w tym 

roku 95. życzymy 
Panu wielu lat po stu 

latach, w zdrowiu 
i pomyślności. 
Dziękujemy.

Burmistrz Tuchowa
Magdalena Marszałek

Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Tuchowie

Stanisław Obrzut

Redakcja 
„Kuriera Tuchowskiego” 

PS Dziękujemy Panu Jackowi 
Rojkowiczowi za pomoc i udostęp-
nienie materiałów. Część druga 
reportażu pt. „Ich całe życie to Bóg, 
Honor, Ojczyzna w tym wielki ich 
dramat, bo często wątpili, czy Bóg 
o nich pamięta, czy ojczyzna nie 
zapomniała, a honor, czy da im siłę, 
by kochać i jego i ją” w następnym 
numerze „Kuriera Tuchowskiego”.
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ony miło ci wy rała dla nas 
Para alna rkiestra ęta z iedlisk

ANNAMADEJSKA 

1  lutego w sali  
widowiskowej 
Domu Kultury 

w chowie odbył się trans-
mitowany przez telewiz ę 
internetową S Rnowa.  
koncert walentynkowy 
„ ocha i ż ”.  odczas 
niego zostały odczytane 
nadesłane wcześnie  dedy-
kac e, którymi zakochani 
podziękowali sobie za 
na pięknie sze cz cie. 

Koncert był już kolejnym 
koncertem Parafialnej Orkiestry 
Dętej z Siedlisk, której przewodniczy 
Bogdan Stefan – człowiek w muzyce 
zakochany, od przeszło 10 lat czyniący 
starania, by jego orkiestra nie tylko 
uświetniała uroczystości kościelne, 
państwowe, ale również rozrywkowe 
i inne organizowane na naszym 
terenie. Orkiestrę tworzą wspaniali 
ludzie, którzy są melodią. Z każdego 
zagranego przez nich utworu płyną 
dźwięki dotykające serc. Wraz 
z orkiestrą wystąpili soliści: Alicja 
Rusin, uczennica szkoły muzycznej 
w Krakowie, Gabriela Sołtys – 
studentka Akademii Muzycznej 
w Krakowie oraz Grzegorz Rubacha – 
student Akademii Muzycznej w Kato-
wicach. Oprócz Bogdana Stefana 
podczas koncertu orkiestrę prowa-
dził absolwent studium kapelmistrzów 
i tamburmajorów w Nowym Sączu – 
Piotr Oleksik, a na fletni zagrał Patryk 
Stefan, absolwent szkoły muzycznej 
w Tarnowie i członek orkiestry od 
chwili jej założenia. 

Koncert rozpoczęliśmy figlarnie, 
przywołując słowami sonetu Fran-
cesca Petrarki antynomie towarzy-
szące miłości. Po słowie burmistrza 
Tuchowa, Magdaleny Marszałek, 
wysłuchaliśmy pięknie zagranych 
i zaśpiewanych utworów, m.in.: 
Concerto d’Amore, Dumki na dwa 
serca, You raise me up, Rzuć to 
wszystko, co złe, Jesiennych liści, 
Samotnego pasterza, Mamy po 20 lat,  
które wprowadzane były fragmentami 
poezji A. Mickiewicz, G.G. Byrona, 
J. Tuwima, K. I. Gałczyńskiego,  
M. Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, 
M. Hillar. Wybrzmiały również 
nadesłane do nas dedykacje, czym – 
mamy nadzieję – sprawiliśmy radość 
wszystkim zakochanym. Dzięki trans-
misji online mogliśmy wraz z orkie-
strą złożyć wszystkim zakochanym, 
kochającym się i poszukującym 
miłości najserdeczniejsze życzenia 
odnajdywania, poznawania i trwania 
w miłości. Bo ona, choć pełna para-
doksów, czasem nierozumiana, 
czasem niepokorna, niedorzeczna jest 
siłą, której pragniemy i wciąż ulegamy. 
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Ścianka dla zakochanych na t chowskiej kałceAS ROJ  
zy miłość wypada 
wyznawać sobie 
w każdym wiek  

zy ta pierwsza, szalona, 
z motylami w brzuchu 
est na a nie sza  zy ta 

do rzała i stateczna zasł -
g e na na większe znanie  

ażda z nich est wy ąt-
kowa, nie zna granic, ma 
swó  rok i siłę tak wielką, 
że góry przenosi. ie ma 
jednego schematu i jak 
mówi b ś chatek  
„  Miłość się nie pisze  
miłość się cz e”.

Dlatego właśnie powstał projekt 
tuchowskiej ścianki dla zakochanych. 
Ścianka została zamontowana na Skałce 
w Tuchowie. W tym właśnie miejscu 
można symbolicznie zamknąć swoją 
miłość na kłódkę. Drodzy Zakochani, 
nie zastanawiajcie się, czy wypada swoją 
kłódkę powiesić. Jej tam po prostu 
nie może zabraknąć. Zapraszam Was 
serdecznie do naszego Kulturalnego 
Kramu, gdzie można taką zakochaną 
kłódkę z pięknie wygrawerowanymi 
inicjałami zamówić i zakupić. Czasem 
w tym naszym codziennym zabieganiu 
gubimy radość życia, przytłoczeni 
obowiązkami nie myślimy o sponta-
niczności. Może warto przystanąć na 
chwilkę przy ściance i wyznać sobie 
miłość lub o niej przypomnieć…? 
To dzięki wspólnym działaniom 
„kulturalnej załogi” oraz przedsię-
biorców, których łączy chęć pomocy 
i związek z Tuchowem, udało się 
doprowadzić ten projekt do szczęśli-
wego końca. Serdeczne podziękowania 
kierujemy do: Bogusława Wszołka 
(Dorplan Sp. z o.o.) za wykonanie 
konstrukcji stalowej kraty, Miłosza 
Ślagi ( UPM Service Sp. z o.o.) za 
ufundowanie i wykonanie tabliczki 
z logotypem Tuchowa, Michała Kuli-
kowskiego (Steel-Wood Michał Kuli-

kowski) za wykonanie słupów oraz 
montaż ścianki dla zakochanych. 
Dziękuję również przedstawicielom 
Młodzieżowej Rady Gminy i Markowi 
Jacherowi za udział w filmiku promu-
jącym ściankę.

Miłość można nie tylko zamknąć 
na klucz, można ją również przytulić. 
I temu właśnie ma służyć poduszka 
sówka, dostępna w naszym Kultu-
ralnym Kramie zarówno dla tych star-
szych, jak i młodszych. Mamy również 
wersję „zakochanej sówki”. Pomysł na 
taki tuchowski gadżet jest kontynuacją 
idei zapoczątkowanej przez Elżbietę 
Moździerz, autorkę Wędrówek 
z Tuchówką. Projektem i wykona-
niem sówek-maskotek, sówek-przy-
tulanek, sówek-poduszeczek zajęła 
się Katarzyna Maniak, właścicielka 
firmy i jednocześnie stworzonej przez 
siebie marki Beautifulthings, której 
serdecznie dziękujemy.

Zapraszamy do odwiedzin naszego 
Kulturalnego Kramu. Jesteśmy 
dostępni stacjonarnie oraz online 
https://dktuchow.pl/shop/.

OM R   O

SKLEP ONLINE
www.dktuchow.pl

kulturalnykram@interia.pl
tel. 14 6525 436

SKLEP STACJONARNY
Dom Kultury w Tuchowie

ul. Chopina 10
poniedziałek-piątek 8.00-16.00

KULTURALNY KRAM
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Leoś ma dopiero 4 lata, 
est t chowianinem, 

małym, dzielnym 
wo ownikiem, który tak 
bardzo chce żyć i chce 
być zdrowy. okochali go 
i chcą m  pomóc wszyscy, 
którzy dowiedzieli się o ego 
chorobie. 

Rodzice Leosia z ogromną miło-
ścią i determinacją dzielnie walczą 
o zdobycie środków na leczenie ich 
ukochanego syna. Leczenie za granicą 
jest bardzo kosztowne, potrzebny jest 
milion złotych. W walce rodziców 
wspiera i pomaga im cała armia 
aniołów – Przyjaciół Leosia – wolon-
tariuszy o wielkich sercach i rękach 
gotowych do pomocy. 

To oni otwierają swoje serca 
i w różny sposób włączają się w orga-
nizowane akcje pomocy Leosiowi. 
To dzięki nim organizowane są kier-
masze, koncerty i zbiórki pieniędzy, 
a na licytację trafiają różne przed-
mioty.

To dzięki nim w niedzielę 28 lutego 
w Domu Kultury w Tuchowie zorga-
nizowany został wyjątkowy koncert 
„Otwórz serce dla Leonka” w wyko-
naniu zespołu Big Band „Universal” 
z Wojnicza, który poprowadził 
prof. dr hab. Ryszard Krawczuk.

Cieszymy się ogromnie, że byliście 
Państwo z nami zarówno osobiście, 
jak i online dzięki transmisji przez 
RDN Małopolska oraz telewizję inter-
netową STARnowa.TV.

Koncert rozpoczęły słowa powi-
tania burmistrza Tuchowa, Magda-
leny Marszałek oraz dyrektora Domu 
Kultury w Tuchowie, Janusza Kowal-
skiego.

Już na wstępie słowa podzięko-
wania do wszystkich wolontariuszy 
oraz osób zaangażowanych w walkę 
o zdrowie i życie Leonka skierowali 
jego rodzice, obecny na koncercie tato 
chłopca, Marcin Pichner oraz, dzięki 
transmisji online, mama Leonka – 
Magdalena Pichner.

Cóż pisać? To był piękny koncert. 
W sali widowiskowej tuchowskiego 
Domu Kultury wybrzmiały utwory 
jazzowe, muzyka filmowa, blues oraz 
covery rozrywkowe. 

Podczas koncertu, który poprowa-
dziła Dorota Kunc, zaprezentowane 
zostały niezwykłe, niepowtarzalne 
i unikatowe przedmioty przekazane 
na licytację dla Leosia przez wyjąt-
kowe osoby. 

W imieniu Leonka, jego rodziców, 
Domu Kultury w Tuchowie oraz Przy-
jaciół Leosia składamy serdeczne 
podziękowania dla:
• Prezydenta RP Andrzeja Dudy – 

za przekazanie na licytację obrazu 
Pałacu Prezydenckiego 

• Premiera RP Beaty Szydło – za 
przekazanie na licytację broszki

• Ministra Sprawiedliwości 
Zbigniewa Ziobry – za przeka-
zanie na licytację bursztynowych 
spinek wraz z eleganckim piórem 
i długopisem w komplecie

• Posła na Sejm RP Anny Pieczarki – 
za przekazanie na licytację obrazu 
artysty plastyka Anity Ruszel

• Posła na Sejm RP Piotra Saka – za 
przekazanie na licytację pióra

• Marszałka Województwa Mało-
polskiego Witolda Kozłowskiego 
– za przekazanie na licytację chusty 
wełnianej z tkaniny tybetowej

• Burmistrza Tuchowa Magdaleny 
Marszałek – za przekazanie na 
licytację biżuterii mającej zasto-
sowanie jako broszka lub wisior

• Grzegorza Kądzielawskigo Grupa 
Azoty S.A. – za przekazanie na 
licytację dwóch koszulek starto-
wych skoczków kadry narodowej 
oraz książki Mój bieg Marcin 
Lewandowski 

• Wybitnej tuchowskiej artystki 
malarki Lucji Radwan – za prze-
kazanie na licytację trzech jej 
obrazów: „Bazylika Mniejsza”, 
„Wiosna I”, „Wiosna II”

• Anonimowego darczyńcy – za prze-
kazanie na licytację obrazu „Bzy”

• RDN Małopolska – za wystawienie 
na licytację udziału w audycji 
promocyjno-samorządowej 
„Słowo za Słowo”
Wszystkim darczyńcom serdecznie 

dziękujemy!
Należy wspomnieć, że 20 lutego 

na Facebooku, na grupie Licytacje 
Leon Pichner oraz poprzez lokalną 
gazetę „Kurier Tuchowski” ruszyła 
akcja „Zalicytuj dla Leosia! Otwórz 
serce! Dołącz do Przyjaciół Leosia”, 
zorganizowana przez Dom Kultury 
w Tuchowie przy współpracy 
z wieloma życzliwymi osobami, 
których nie sposób wymienić. 

Wszystkim serdecznie dziękujemy 
za udział w licytacji!

Walczymy o życie i zdrowie 
Leonka, wierzymy, że uda się zdobyć 
fundusze. Dzieląc się z Leosiem 
choćby najmniejszą kwotą, dzielimy 
się dobrem, ofiarujemy nadzieję, 
dodajemy siły do walki i wspieramy. 
Chyba nie ma nic cenniejszego… 
A pamiętajmy – dobro jest w Mało-
polsce, dobro jest w Tuchowie, dobro 
jest wokół, dobro jest w każdym 
z nas… i tym dobrem warto się 
dzielić, by wywołać uśmiech, radość 

i obudzić nadzieję... a na pewno dobro 
powróci...

Dziękujemy za Waszą obecność 
i otwarte serca!

Organizatorami wydarzenia byli: 
Przyjaciele Leosia, Dom Kultury 
w Tuchowie.

Partnerem wydarzenia było  
Województwo Małopolskie.

Patronat medialny nad wyda-
rzeniem objęli: „Kurier Tuchowski”, 
STARnowa.TV, RDN Małopolska

Serdecznie dziękujemy!
Dołącz do Przyjaciół Leosia! 

Otwórz serce, zalicytuj dla Leosia!
Facebook LICYTACJE LEON 

PICHNER

Armia aniołów otworzyła serca dla Leosia

Link do zbiórki: https://www.siepomaga.pl/en/licytacje-leonpichner
Wyślij SMS o treści 0075200 na numer 72365 koszt 2,46 zł brutto (w tym VAT)
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iermasze dla Leosia

 w ara i w  Nawiedzenia 
Naj więtszej aryi Panny

ycie przynosi nam wiele 
niespodzianek, między 
innymi i te ze zdro-

wiem naszych ukochanych 
pociech. ak też się wyda-
rzyło w zdrowi  czterolet-
niego eosia, dla którego 
14 l tego, w dzień zakocha-
nych, wiele osób otworzyło 
swo e serca, składa ąc swó  
dar, podczas „ alentyn-
kowego kiermaszu dla 
eosia”  naszego para ia-

nina, by móc rozpocząć ego 
leczenie.

By opisać tę piękną akcję, należy 
powrócić do genezy tego wydarzenia. 
Pierwszą pomoc, jaką planowaliśmy 
przeprowadzić w naszej sanktu-
aryjnej parafii, zaplanowaliśmy na 
Wielki Odpust Tuchowski, który ze 
względów pandemii nie odbył się. 
Ale we wrześniu, kiedy pojawiła się 
możliwość zrealizowania skróconego 
Wielkiego Odpustu Tuchowskiego, 
w naszej parafii zbieraliśmy dla Leosia 
„dar serca” do skarbonek wystawio-
nych na dziedzińcu sanktuaryjnym. 
Zebrana kwota przeznaczona była na 
zasilenie konta na leczenie Leosia. 
Następnie, już w październiku, myśle-
liśmy o nowej „akcji” – w szerszym 
wydaniu, by pomóc choremu dziecku. 
Niestety kolejne fale pandemii i inne 
zewnętrzne sytuacje ograniczały 
możliwość zorganizowania dużej 

akcji. I wreszcie w styczniu, kolejna 
propozycja związana z 14 lutym 
2021 roku, która została przedsta-
wiona na Radzie Parafialnej, nabrała 
odpowiedniego tempa i doczekała 
się realizacji. 

Tak więc rozpoczęły się przygo-
towania, które dzięki naszej para-
fialnej inicjatywie i pomocy wielu 
innych osób z różnych miejscowości 
naszego rejonu doczekały się finiszu. 
Proponowany termin 14 lutego stał się 
faktem i już w niedzielę od 6.00 rano 
aż do 19.30, na dziedzińcu sanktu-
aryjnym w Tuchowie, rozpoczął się 
już dawno planowany „kiermasz 
dla Leosia”. Na ten kiermasz zostały 
przygotowane pyszne, regionalne 
wypieki, które smakiem i wyglądem 
kusiły odbiorców do hojnego wspie-
rania Leosia. Wędliny, wiejski smalec, 
domowe chlebki, różne swojskie 
dżemy czy inne specjały, pierogi wiej-
skie, klasztorna drożdżówka i chleb 
oraz mini pizza przygotowana przez 
Wyższe Seminarium Duchowne 
w Tuchowie zachęcały do hojnego 
dzielenia się swoimi dobrami na 
leczenie Leosia. 

I nie przeszkodziła tej pięknej 
inicjatywie mroźna, wietrzna, 
typowo zimowa aura. Pomimo śliskiej 
nawierzchni wiele osób po każdej 
mszy św. odwiedzało nasze stoiska, 
by wspierać to piękne dzieło. Bardzo 
dużo osób z różnych miejscowości 
przyjeżdżało specjalnie na nasz kier-

masz, by pomóc choremu dziecku, 
a zarazem poczęstować się różnymi 
pysznościami, zabierając je do swoich 
domów.

Trzeba podkreślić, że dochody 
z tego kiermaszu przerosły nasze 
oczekiwania. Zebraliśmy niebagatelną 
kwotę: 48 922,38 zł, 20 dolarów USA, 
25 Euro i 15 funtów. 

Dodatkowo na naszą prośbę 
Kochane Panie z Caritas działającej 
przy parafii Wniebowzięcia NMP 
w Pleśnej kwestując, zebrały kwotę: 
3 250 złotych, którą też przekazały 
na leczenie Leosia. 

Do tych kwot pieniężnych, należy 
wspomnieć o fakcie przekazania 
pewnej części naszego ciasta do 
Łękawicy, gdzie w tym samym czasie 
odbywał się też kiermasz, z którego 
dochód przeznaczony był na zasilenie 
konta na leczenie Leosia.

Podsumowując „Walentynowy 
kiermasz dla Leosia”, wyrażamy 
w imieniu organizatorów tego kier-
maszu najserdeczniejsze podzięko-
wania. 

Dziękujemy wszystkim razem – 
całej DRUŻYNIE, która w jakikolwiek 
sposób przyczyniła się do organizacji, 
promocji i posługiwania podczas 
kiermaszu. Dziękujemy każdemu 
z osobna za jakikolwiek „dar serca”, 
w jakikolwiek sposób został on prze-
kazany.

Kochani, na tym nie koniec! Leoś 
dalej potrzebuje pomocy.

My już planujemy następną akcję, 
o której będziemy informować. 
Żywimy nadzieję, że nic nam w tym 
pomyśle nie przeszkodzi – mając 
na myśli obostrzenia epidemiczne.

rażyna araś

złowiek jest wielki nie rzez to  co osiada   
lecz rzez to  kim jest  nie rzez to  co ma  lecz 
rzez to  czym dzieli się z innymi

ą takie chwile w życi  
człowieka, gdy groma-
dząc się razem, wspól-

nymi siłami pomagamy 
innym wierzyć w siebie, 
w pokłady sił, które posia-
da ą w sobie w walce 
o zdrowie i życie swoich 
na bliższych, doda emy im 
odwagi i pokaz emy, że 
nie są osamotnieni, pozo-
stawieni sami sobie w tej 
ciężkie  walce.

Ten rok, podobnie jak poprzedni, 
jest zupełnie inny niż pozostałe. 
Maseczki, dystans, reżim sanitarny, 
zakazy. Jednak ta cała sytuacja, z którą 
mierzymy się każdego dnia, nie 
powstrzymała „pomagaczy Leonka” 
przed zorganizowaniem kiermaszu 
charytatywnego. 

24 stycznia 2021 roku odbył się 
Charytatywny Kiermasz Ciast dla 
Leosia przy Kościele pw. św. Jakuba St. 
Apostoła w Tuchowie. Ciasta, chleby 
czy pierogi można było znaleźć na 
naszym stoisku i zabrać je sobie do 
domu, wrzucając datek do specjalnie 
przygotowanych puszek. Kiermasz 

rozpoczął się o godzinie 7.30 i trwał 
do godzin wieczornych. Wszystko, 
co było przygotowane, zniknęło 
w mgnieniu oka. To dla Leonka 
– naszego bohatera! Ten pogodny, 
uśmiechnięty, bezbronny, mały chło-
piec, który zmaga się z ciężką, rzadką 
chorobą, potrzebuje naszej pomocy. 
Koszty jego leczenia są ogromne 
i dlatego każda taka akcja charyta-
tywna pozwala uwierzyć, że przy 
wsparciu ludzi o wspaniałych sercach 
ta walka o lepsze jutro jest możliwa. 

Pomagacze Leonka z parafii 
św.  Jakuba Apostoła w Tuchowie 
pragną podziękować wszystkim 
tym, którzy w jakikolwiek sposób 
pomogli przy organizacji Charyta-
tywnego Kiermaszu Ciast dla Leosia. 
Dziękujemy wszystkim i każdemu 
z osobna, którzy dostarczyli ciasta, 
chleby i pierogi. Dziękujemy 
wszystkim wolontariuszom, którzy 
pomogli w przygotowaniu paczu-
szek ze słodkościami na kiermasz 
oraz stali z puszkami, do których 
można było wrzucać datki. Dzię-
kujemy gospodarzom – księżom 
z parafii św. Jakuba, na czele z księ-
dzem proboszczem, którzy udostęp-

nili miejsce na placu przed kościołem 
i umożliwili „pomagaczom Leonka” 
realizację celu, jakim był kiermasz 
charytatywny. Dziękujemy osobie, 
bez której ten kiermasz by się nie 
odbył – Natalii Czubie, która pomysł 
zorganizowania kiermaszu ciast dla 
Leonka wcieliła w życie i była naszym 
„motorem napędowym”. Wspólnymi 
siłami udało się nam zebrać kwotę  
23 696,90 zł. 

Leonek i jego rodzice nie pozo-
stali sami w tej walce o zdrowie, która 
toczy się każdego dnia, o lepsze jutro 
i następne dni. Dziękujemy Wam 
wszystkim, ludziom dobrego serca, 
którzy przybyli do parafii św. Jakuba 
Apostoła w Tuchowie i wsparli walkę 
Leosia w jego chorobie. Dziękujemy 
za wielkie i gorące serducha, za 
dobre słowo, za każdą „cegiełkę”, za 
waszą wrażliwość, za bezinteresowną 
pomoc, za życzliwość. 

Walczymy razem z Leosiem! 
Przecież pomaganie jest dziecinnie 

proste, wystarczy tylko chcieć.

Pomagacze Leonka  
z para ii św. Jak ba postoła 

w Tuchowie

w ara i w  w  ak a t  A  
an Paweł 

Prawdziwie kocha się tylko 
sercem

Taka miłość potrafi góry przenosić, dawać siłę, gdy jej brakuje i podtrzy-
mywać płomień nadziei, tak by tlił się blaskiem ludzkiego dobra. 

Takiego właśnie doświadczamy każdego dnia ze strony wszystkich 
Przyjaciół Leosia, którzy wraz z nami podejmują walkę o jego zdrowie. 
Brakuje nam słów, by wyrazić ogrom uczuć przepełniających nasze serca, 
wdzięczność za obecność i pomoc. Niesamowite, że człowiek tak bardzo 
może poświęcić się dla drugiego człowieka, niosąc bezinteresowną pomoc, 
obdarzając ciepłym spojrzeniem, ofiarowując własny czas i dzieląc się 
dobrem, które posiada. 

W przeciągu niespełna roku z małej grupy Przyjaciół Leonia powstała 
armia wspaniałych ludzi, wybiegająca daleko poza teren naszej gminy. 

Wszystkim Państwu w tym miejscu pragniemy serdecznie podziękować. 
Wybaczcie, że nie zrobimy tego imiennie, lecz nie sposób byłoby tego 
zrobić, tak jest Was dużo. Dziękujemy wszystkim instytucjom, organiza-
cjom, osobom publicznym, stowa-
rzyszeniom, kołom gospodyń 
wiejskich, osobom duchownym 
i świeckim, przedsiębiorcom, 
uczniom, nauczycielom, wolon-
tariuszom. Jesteście Aniołami 
Leonia! 

Podziękowania kierujemy do 
wszystkich, którzy w jakikol-
wiek sposób wsparli i wspierają 
nas w walce na rzecz zdrowia 
naszego synka. Dziękujemy za 
Państwa pomoc, za obecność, 
za troskę, za ciepłe słowo, za te 
małe i tę większe gesty. Wiemy, że 
biegniemy wspólnie i wierzymy, 
że dobiegniemy do mety. 

Korzystając z okazji, z okazji 
zbliżających się Świąt Wielkanoc-
nych pragniemy złożyć Państwu 
najserdeczniejsze życzenia 
zdrowia i wiary w pogodne jutro. 

eoś, Magda i Marcin
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Początek rok  to zdecy-
dowanie czas podsu-
mowań. biegły rok, 

choć z różnych względów 
tr dny, okazał się czasem 
wytężone  pracy dla wiel  
l dzi ze świata szeroko 
po ęte  k lt ry. 

Pomimo iż sytuacja zmusiła ich, 
by pozostali zamknięci w domach, 
był to okres inspirujący i sprzyjający 
rozwojowi twórczości. Na rynku 
pojawiło się sporo nowych tytułów. 
Pisarze pamiętali o swoich wielbi-
cielach i choć premiery książek nie 
mogły odbywać się w bezpośrednim 
kontakcie z czytelnikami, zostały 
przeniesione do przestrzeni interne-
towej. Autorzy, pamiętając o swoich 
sympatykach, spotykali się z nimi 
online i prezentowali swój dorobek.

Nie zabrakło wyróżnień i nagród, 
które stanowiły uwieńczenie 
2020 roku.

Bibliotekarki w CKZiU w Tuchowie 
starały się, aby uczniowie byli na 
bieżąco z ważnymi w literaturze wyda-
rzeniami. Priorytetem stało się dostar-
czanie informacji o wyróżnionych 
twórcach oraz ważnych książkach.

Z ogromną przyjemnością infor-
mowałyśmy młodzież o przyznaniu 
Małgorzacie Musierowicz (autorce 
i ilustratorce książek dla dzieci 
i młodzieży) przez Bibliotekę Naro-
dową Nagrody Literackiej Skrzydła 
Dedala 2020. Nagroda ta została 
ustanowiona przez Bibliotekę Naro-
dową w 2015 roku. Od tej pory wyróż-
nienie to przyznawane jest corocznie 
pisarzom za książkę lub całokształt 
twórczości w dziedzinie literatury 
pięknej, ze szczególnym uwzględnie-
niem prozy, krytyki literackiej, arty-
stycznej, historii oraz szeroko pojętej 
problematyki społecznej. Oceniane są 
walory poznawcze twórczości, niekon-
wencjonalność sądów, opinii, odwaga 
i precyzja myśli oraz piękno słowa.

Małgorzatę Musierowicz wyróż-
niono za całokształt twórczości, 
w której z odwagą, humorem i prze-

nikliwością uchwycone zostało piękno 
i dobro codziennego życia w sposób 
wolny od banału i kiczu. Za pochwałę 
etosu inteligenta, wysokiej próby 
kunszt literacki i swadę narracyjną.

Powody, dla których warto zwrócić 
uwagę na jej twórczość, zostały 
świetnie przedstawione w laudacji 
wygłoszonej przez o. Janusza Pydę 
z okazji przyznania nagrody. Można 
się z niej dowiedzieć, że Małgorzata 
Musierowicz, autorka cyklu składają-
cego się z dwudziestu dwóch powieści 
o nadrzędnym tytule „Jeżycjada” 
wymyśliła „lepszy świat” na podstawie 
tego znanego – szarego i nieprzyjaznego. 
Ale wymyśliła go tak, że nie przestał być 
sobą, że w dalszym ciągu identyfiko-
wało się go z tym, w którym się żyło.  
Po co emigrować, po co odlatywać? 
Po co odwoływać się do piętrowych 

genealogii hobbitów, trolli czy elfów, 
skoro mamy pod ręką świetną rodzinę 
Borejków? Po co utopijnie marzyć 
o rozmaitych Riwierach, ekskluzyw-
nych klubach, luksusowych jachtach 
i willach, skoro bardzo sensownie 
i wesoło można żyć w znanej nam 
rzeczywistości. Trzeba było tak o niej 
opowiedzieć, by stała się nie tylko 
wiarygodna, ale w swej wiarygod-
ności atrakcyjna i godna pozazdrosz-
czenia. Było to duże wyzwanie. […] 
M. Musierowicz musiała swój obraz 
uwznioślić, a nade wszystko przekonać, 
że mimo owej niewinnej idealizacji jest 
on prawdziwy. Więcej: że tak właśnie 
wygląda i powinno wyglądać życie. 
Projekt ten powiódł się jak mało komu 
i jak rzadko kiedy. Przede wszystkim 
świadczą o tym ogromne nakłady kolej-
nych tomów. Wspomniał że: „Jeży-

cjada” i sama pisarka stały się dla sporej 
części naszego społeczeństwa swoistym 
punktem odniesienia i drogowskazem. 
Postrzega się Musierowicz jako wybitną 
wychowawczynię – mądrą, wymaga-
jącą, ale i życzliwą i nade wszystko 
dowcipną. Humor pani Małgorzaty 
jest powszechnie znany i nie ma się 
co tu nad nim rozwodzić. Ale ceniona 
jest ona również za żelazną formę, za 
świetny, błyskotliwy styl i za swadę 
narracyjną.

Informacja o przyznanej M. Musie-
rowicz nagrodzie bardzo nas ucieszyła; 
w pierwszym semestrze roku szkol-
nego 2020/2021 prezentowałyśmy na 
FB szkoły twórczość tej pisarki w cyklu 
„Obraz młodych ludzi we współcze-
snej literaturze młodzieżowej”, zachę-
cając do czytania tych rodzinnych, 
przepełnionych humorem powieści.

Kolejną, ważną nagrodą, na którą 
chciałyśmy w bibliotece zwrócić uwagę 
uczniów, była Nagroda Polskiej Sekcji 
IBBY. W 2020 roku w kategorii 
książka dla młodzieży zwyciężył 
Orkan. Depresja Ewy Nowak.

Ewa Nowak podjęła bardzo ważny 
i trudny temat, jakim jest depresja. 
W dzisiejszych realiach, świecie 
pełnym chaosu, szybkiego przepływu 
informacji, stawianych wymagań wiele 
osób mierzy się z tym problemem 
i nie dotyczy on tylko dorosłych, 
a coraz częściej młodzieży i dzieci. 
Ministerstwo Zdrowia alarmuje, że 
depresja zajmuje czwarte miejsce na 
liście najpoważniejszych problemów 
zdrowotnych świata. Cierpi na nią 
prawie jedna trzecia nastolatków. 
Ewa Nowak w rozmowie z Magdaleną 
Walusiak zamieszczoną w „Cogito” 
4/2020 wyznała, że po przyjrzeniu 
się statystykom zrozumiała, że musi 
zmierzyć się z tematem depresji. 
Poruszyło ją to, że młodzież masowo 
zgłasza problem i nie ma z kim o nim 
porozmawiać. Mówiła też o tym, że 
dzieci żyjące w rodzinach, uczące się 
w szkołach, otoczone nauczycielami, 
pedagogami, psychologami i terapeu-

tami, pieniędzmi rodziców, dziadkami, 
nianiami są samotne. A o to w depresji 
chodzi, że człowiek jest straszliwie sam 
na świecie.

Autorka głównym bohaterem 
powieści uczyniła szesnastoletniego 
Borysa, cierpiącego na depresję. 
W wywiadzie, którego udzieliła na 
łamach „Cogito” 4/2020, czytamy: 
Jeśli mi się udało, Borys jest prawdziwy 
i ta historia jest prawdziwa, to moja 
powieść zaspokoi potrzebę czytania 
o kimś bliskim, kto doświadczył takiej 
samej niezrozumianej, ignorowanej 
we współczesnym świecie traumy. 
Chciałam pokazać, jak bardzo Borys 
potrzebuje pomocy i jak bardzo wszyst-
kich do siebie zniechęca. To jest clou 
powieści. Po tym najłatwiej rozpoznać 
depresję. Osoba, która miota się i kąsa, 
to człowiek, który wyje o pomoc.

Co takiego jest w tej książce, co 
spowodowało, że została nie tylko 
zauważona, ale wyróżniona nagrodą? 
Odpowiedzi należy szukać w uzasad-
nieniu decyzji jury. Wygłosiła je 
jurorka, Joanna Żygowska. Jej zdaniem 
jest to historia o bohaterach porusza-
jących się na granicy zewnętrznej 
i wewnętrznej, którzy przekonują się, 
że boleć może nie tylko ciało. Depresja 
tytułowego bohatera Borysa Orkana 
jest doświadczeniem nie tylko jego, 
ale i jego najbliższych. Okazuje się, że 
w jego otoczeniu zmaga się z nią więcej 
osób, choć początkowo się o tym nie 
mówi. To lektura emocjonalnie trudna, 
wymagająca, ale i bardzo potrzebna. 
Pisarka uczula i wskazuje w historiach 
swoich postaci momenty, zdarzenia, 
drobne elementy, które bywają na co 
dzień ignorowane, niezauważane przez 
rodziców, znajomych i nas samych, 
a mogą być symptomem choroby. 
Takiej książki w literaturze dla młodych 
jeszcze nie było. Ewa Nowak wyraźnie 
mówi: Depresja to choroba. Bywa 
chorobą śmiertelną, ale można i trzeba 
ją leczyć, a nawet wyleczyć. Autorka 
nie opisuje jednostki chorobowej, ale 
jej różne oblicza, twarze nastolatków 
i młodych dorosłych.

Nadmienić należy, że celem wyżej 
wymienionego konkursu jest promocja 
wartościowej literacko i artystycznie 
książki. Nagradzani są współcześnie 
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 miło ci literackim okiem  
 akcja czytelnicza 

A A AM R

Biblioteka szkolna CKZiU 
w chowie zaprosiła 

czniów do dział  
w akcji czytelniczej pod 
hasłem  „O miłości lite-
rackim okiem”.

Miłości i różnym jej obliczom 
przyglądali się pisarze i poeci wielu 
epok. I chociaż wydawać by się 
mogło, że nic nowego na ten temat 
stworzyć już nie można, to jednak 
nic bardziej mylnego. Okazuje się, 
że miłość to najbardziej inspirujący 
twórców temat. Zajmuje ona nie tylko 
literatów, ale filmowców, muzyków, 
malarzy, rzeźbiarzy, fotografów...

Z okazji walentynek biblioteka 
szkolna skoncentrowała się na litera-
turze i przedstawiła kilka propozycji 
książkowych idealnych do czytania 
lub ofiarowania bliskiej osobie.

Zaproponowano uczniom 
włączenie się do wspólnej 
zabawy. Wystarczyło podać autora 
i tytuł książki (wątek romantyczny 
obowiązkowy). Dodatkowo dla chęt-
nych padła propozycja wykonania 
zdjęcia książki w romantycznej 
scenerii. Spośród uczestników 
biorących udział w zabawie drogą 
losową wyłoniono osobę, która otrzy-

mała powieść Z każdym oddechem  
N. Sparksa. Serdecznie dziękujemy 
uczniom za włączenie się do akcji 
i – mamy nadzieję – zainspirowanie 
kolegów do lektury podanych przez 
młodzież tytułów.

żyjący twórcy, a konkurs dotyczy 
książek opublikowanych w Polsce. 
Zainteresowanym czytelnikom przy-
pomniano nazwiska pisarzy, którzy 
zdobyli nagrodę w poprzednich latach. 
Zachęcano do lektury nagrodzonej 
książki oraz zwycięskich tytułów z lat 
poprzednich.

Mamy nadzieję, że powieść Ewy 
Nowak stanie się pretekstem do 
rozmowy w szkole, w domu i w grupie 
kolegów. Pokaże, że warto rozmawiać 
o własnych emocjach, uczuciach 
i lękach. Nauczy, że zamiast oceniać, 
zawsze warto wysłuchać i okazać 
empatię. Nie pozwólmy, żeby depresja 
była tematem tabu albo przedmiotem 
żartów.

Jedną z ważniejszych nagród 
w zakresie kultury, przyznawaną 
w Polsce od 1993 roku młodym 
obiecującym twórcom, są Paszporty 
„Polityki”. W kategorii literatura 
2020 otrzymała je Mira Marcinów 
(filozofka i doktor psychologii) za 
debiut prozatorski Bezmatek.

W uzasadnieniu kapituły czytamy, 
że pisarka Paszport „Polityki” otrzy-
mała za intensywną opowieść o relacji 
córki i matki, o życiu i umieraniu. 
Wybitność „Bezmatka” wykracza 
daleko poza temat żałoby, dotyczy też 
literackiego języka, zarazem wywrot-
nego i precyzyjnego.

Powieść Bezmatek nie jest jedno-
znaczna. Pozwala na różne interpre-
tacje, jak wynika z wielu recenzji, 
które pojawiły się na temat tej książki. 
Chociaż punktem wyjścia jest żałoba, 
jej przepracowanie, pożegnanie 
z matką, to jest ona w dużej mierze 
powieścią o różnych obliczach miłości 

córki do matki. W literaturze często 
postać matki jest idealizowana, tu 
obraz jest niejednoznaczny. Postać 
matki ma różne odcienie. To książka 
o dużym ładunku emocjonalnym.

W jednym z wywiadów Mira 
Marcinów mówi: Ta książka mnie 
dopadła i musiała zostać napisana. 
Uznałam, że chcę pokazać trudną 
miłość córki do matki, trudną, 
złożoną, pełną sprzeczności, niejed-
noznaczną.

Bezmatek napisana jest z wielką 
czułością, składają się na nią okruchy 
wspomnień, ulotne chwile, zwykła 
szara codzienność i filozofia życia. 
Autorka mówi o śmierci 59-letniej 
kobiety, o miłości, o procesie przecho-
dzenia przez kolejne etapy choroby, 
braku nadziei, godzeniu się na śmierć 
i etapach żałoby. Przekaz jest bardzo 
intymny, dotyczy zarówno sfery 
psychicznej, jak i fizycznej.

Książka zachwyca językiem, 
zmysłem obserwacji i niezwykłą umie-
jętnością wywoływania emocji.

Zabieg z dzieleniem tekstu na jedno 
krótkie zdanie zawieszone na poje-
dynczej stronie – daje czytelnikowi 
czas, pozwala na przemyślenie i snucie 
osobistych refleksji, co dodatkowo 
wzmacnia efekt. Autorka przyznaje 
w wywiadzie udzielonym dla Literac-
kiej Kavki: Nie chciałam zapisywać 
całych stron, nie chciałam zagadywać 
pewnych momentów. Chodziło o to, 
że takie pojedyncze zdanie można 
przeczytać, potem przemyśleć i sobie 
je przeżyć, żeby mogło zadziałać.

Mira Marcinów w książce próbuje 
udowodnić, że matki tak naprawdę nie 
odchodzą, mówiąc: Nie ma jej, nie ma 

jej. Powtarzam to sobie, żeby przestać 
czekać, zacząć żyć – choć pewnie nic 
takiego jak „zacząć żyć” nie istnieje. Ale 
pamiętam, że żyłam, zanim umarła. 
O tym, że matka jest nieśmiertelna, 
dowiedziałam się dopiero po jej śmierci. 
I skąd to niby miałam wiedzieć? Matki 
będzie więcej teraz i tak naprawdę 
nigdy nie umrze.

Gorąco polecamy lekturę Bezmatek 
Miry Marcinów wszystkim, którzy 
czują się gotowi na sporą dawkę trud-
nych emocji.

Polecając nagrodzonych autorów 
i ich książki, zależało nam bardzo 
na tym, aby czytelnicy mieli duży 
wybór wartościowej literacko i arty-
stycznie literatury. Przechodząc od 
humorystycznych, wiejących opty-
mistycznym klimatem książek  
M. Musierowicz, mogli zmierzyć 
się z trudnym tematem depresji czy 
śmierci bliskiej osoby. Zdajemy sobie 
sprawę, że młodzież mierzy się z całym 
wachlarzem emocji, począwszy od 
radości, poprzez smutek, cierpienie, 
aż po dotknięcie spraw ostatecznych. 
Rolą literatury jest pokazanie życia 
takim, jakie ono jest, z jego blaskami 
i cieniami, prowadzenie czytelnika, 
aby stawał się coraz lepszy, wrażliwszy 
na potrzeby i cierpienie innych ludzi, 
potrafił wczuć się w ich położenie 
i rozumiał stan ducha. Chodzi też o to, 
aby młody człowiek umiał dostrzec 
racje innych, mógł spojrzeć na wiele 
spraw z punktu widzenia nieco innego 
niż ten sobie znany. Potrafił dysku-
tować i słuchać argumentów innych 
ludzi, co w dzisiejszej przestrzeni 
publicznej jest nam wszystkim bardzo 
potrzebne.

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei,  
wiosennego odradzania się.

Wszystkim sympatykom CKZiU w Tuchowie  
życzymy, aby ten czas  

– przeżyty w zdrowiu i spokoju – 
przyniósł siłę do pokonywania trudności 

i pozwolił z ufnością patrzeć w przyszłość.

Społeczność szkolna CKZiU w Tuchowie
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„Bąd  O  kształ-
towanie postaw 
proekologicz-

nych wśród czniów ”. 
ro ekt ten był realizowany 

w ramach „Konkursu na 
zadania nieinwestycyjne 
z zakresu edukacji ekolo-
giczne ”, współ inanso-
wanego z Wojewódzkiego 

nd sz  Ochrony rodo-
wiska i Gospodarki Wodnej 
w Krakowie. 

Jego realizacja rozpoczęła się  
27 kwietnia 2020 r. i została prze-
dłużona w związku z pandemią na 
ten rok szkolny. Celem projektu jest 
podnoszenie poziomu świadomości 
ekologicznej uczniów i wzrost wiedzy 
z zakresu ochrony środowiska. 

W ramach projektu odbyły się 
następujące działania: 
1. Zajęcia ekologiczne – zgodnie 

z założeniami zostało przeprowa-
dzonych 10 godzin zajęć. Poprzez 
uczestnictwo w zajęciach ekolo-
gicznych uczniowie pogłębiali 
swoją wiedzę z zakresu prawi-
dłowej gospodarki odpadami 
komunalnymi, circular economy, 
ochrony klimatu, ochrony wód 
i gospodarki wodnej, ochrony 
i zachowania różnorodności 
biologicznej oraz prawidłowego 
prowadzenia gospodarki na obsza-
rach prawem chronionych, w tym 
obszarach Natura 2000, poprawy 
jakości powietrza, zapobiegania 
powstawania odpadów i zwięk-
szenie retencji wody. 

2. Odbyliśmy wyjazd edukacyjny do 
Farmy Fotowoltaicznej i Ścieżki 
Przyrodniczo-Leśnej w Wierzcho-
sławicach.

3. Prowadzone były zajęcia ekolo-
giczne (10 godzin) z elementami 
plastyki – w salach, ale również 
w terenie. 

4. Kampania informacyjno-promo-
cyjna „Bądź EKO”. W jej ramach 
odbyły się: 
- Konkurs „Konsumuję. Segre-

guję” – polegał na wykonaniu 
plakatu dotyczącego segregacji 
odpadów.

- Konkurs „Recykling? I like it” 
– polegał na wykonaniu przed-
miotów/rzeczy z surowców 
wtórnych.

- Konkurs „Wielkoformatowa 
gra planszowa” – polegał na 

przeprowadzeniu rozgrywek 
z wykorzystaniem wielkofor-
matowej gry planszowej zaku-
pionej w poprzedniej edycji 
projektu. 

- Konkurs „Quiz ekologiczno-
-przyrodniczy” – polegał na 
uczestniczeniu w ustnym quizie 
wiedzy.

- Doposażenie Kącików Ekolo-
gicznych – uczniowie posadzili 
kwiaty, które zostały umiesz-
czone na parapetach zarówno 
w kącikach, jak i w pobliżu 
koszy na śmieci na terenie 

szkoły. Na korytarzach szkol-
nych zostały ustawione dodat-
kowe kosze do segregacji 
śmieci. 

- Instalacja budek lęgowych – 
odbyły się warsztaty na temat 
owadów przeprowadzone przez 
pracowników Zespołu Parków 
Krajobrazowych Województwa 
Małopolskiego połączone ze 
zmontowaniem budek lęgo-
wych dla ptaków, owadów i jeży.

- Akcja Sprzątanie Świata. 
Najlepsi uczniowie biorący udział 

w konkursach otrzymali nagrody.

P A      semestr za nami
A A A  

ok szkolny 2020/2021 
rozpoczęliśmy 
z nadzie ą, że może 

ak rat pandemia ż się 
skończy, da nam spokó  
i będziemy mogli normalnie 
pracować. 

Marzenia… Już sama jego inaugu-
racja była niezwyczajna – spotkania 
w klasach zamiast ogólnoszkolnej 
uroczystości, maseczki, dezynfekcja 
rąk, zachowywanie odległości… Od 
tej pory tak miało być na każdej lekcji. 
Mimo wszystko udało się nam prze-
prowadzić wiele ciekawych projektów.

Wskutek pandemii kończyliśmy 
jeszcze projekt „Bądź eko II”, którego 
zakończenie było przewidziane pier-
wotnie na wiosnę 2020 roku. Wydłu-
żony został również czas realizacji 
unijnego programu Erasmus+ „Mate-
matyczne szlaki Europy” – Maths routes 
around Europe (do 31.08.2021  r.). 
Z powodu pandemii koronawirusa 
nie byliśmy również w stanie przyjąć 
w Tuchowie gości ze wszystkich 
szkół biorących udział w projekcie. 
Spotkanie to było zaplanowane na 
wiosnę 2020 r.

25.09.2020 r. nasza młodzież po 
raz ostatni uczestniczyła w projekcie 
„Akademia kreatywności – pomysł, 
potencjał, przedsiębiorca”, realizo-
wanym przez Uniwersytet Ekono-
miczny w Krakowie. W ramach 
projektu uczniowie rozwijali kreatywne 
myślenie oraz komunikację i przed-
siębiorczość. Zajęcia prowadził m.in. 
dr Marek Makowiec, który pomagał 
analizować ekonomiczne aspekty 
szkolnych przykładowych przedsię-
biorstw.

Cały czas realizujemy również projekt 
„Mój rozwój – moja przyszłość II”, 
którego celami są m.in. podniesienie 
kompetencji oraz wyrobienie postaw 
niezbędnych na rynku pracy w zakresie 
przedmiotów przyrodniczych, nauki 
programowania i matematyki oraz 
kompetencji informatycznych uczniów. 

18 września uczniowie klas pierw-
szych wraz z wychowawcami: Lucyną 
Ryndak, Katarzyną Syrek i Agnieszką 
Szklanny wzięli udział w spotkaniu 
integracyjnym w Dolinie Białej 
w Tuchowie. Piękna jesienna aura 

sprawiła, że młodzież fantastycznie 
spędziła czas wolny na wspólnych 
rozmowach przy ognisku. Pobyt uroz-
maicony był różnymi atrakcjami, np.: 
rozgrywkami sportowymi, tańcami 
czy jazdą konną.

Pod koniec września włączyliśmy 
się w akcję pomocy dla Leonka, 
naszego małego, chorego tuchowia-
nina. Zebraliśmy dla niego pewną 
kwotę oraz, wyznaczeni przez szkołę 
podstawową w Tuchowie, przystąpi-
liśmy do akcji wykonywania pompek 
i przysiadów.

Tego samego dnia, 30 września, 
wyłoniliśmy naszych reprezentantów 
do Młodzieżowej Rady Gminy Tuchów. 
Są to Emilia Słowik i Dawid Mirek.

Jeszcze zdążyliśmy „obejść” Dzień 
Nauczyciela, jeszcze uczniowie klas 
pierwszych złożyli ślubowanie na 
sztandar szkoły, by zostać pełno-
prawnymi w każdym calu „Koperni-
kami” i tuż potem rząd ogłosił zdalne 
nauczanie. Przeszliśmy do pracy 
domowej, komputery stały się naszą 
codziennością… i tak jest do dzisiaj. 
Nie odbyły się mikołajki, ani ukochane 
przez nas Dni Kultury, nie było klaso-
wych Wigilii ani wspólnego śpiewania 
kolęd i składania sobie życzeń na kory-
tarzach liceum w świątecznej atmos-
ferze. Uczniowie klas III nie mieli stud-
niówki… Wszystkie tradycyjne nasze 
uroczystości i święta nie odbyły się. 
Niesamowity żal, ale przecież zdrowie 
i życie są najważniejsze.

Na początku stycznia doznaliśmy 
jako społeczność szkolna ogromnej 
straty. Po długiej i ciężkiej chorobie 
odeszła bowiem nasza ukochana kole-
żanka z pracy, nauczycielka biologii 
i chemii, wychowawczyni wielu 
pokoleń uczniów naszego liceum, pani 
profesor Maria Wojcieszek. Jej śmierć 
poruszyła i zjednoczyła nas wszystkich 
– aktualnie uczących w LO, kolegów 
i koleżanki z grona pedagogicznego, 
którzy znali Ją od 1979 roku, absol-
wentów. Ogromnie nam Jej brakuje… 
Niech odpoczywa w pokoju…

Trwając w nauczaniu zdalnym, 
dokonaliśmy klasyfikacji semestralnej 
i rozpoczęliśmy od połowy lutego 
II semestr. Klasy III zdawały matury 
próbne – w szkole i przy zachowaniu 
rygorów sanitarnych. Potem, w maju, 
prawdziwe egzaminy. Trzymamy już 
teraz kciuki! 

 lim iada iedzy kolo icznej  
eta  szkolny

Z ż  O W O

APODRAZA 

2  stycznia 2021 r. po 
raz 36. odbył się 
szkolny etap Olim-

piady Wiedzy Ekologicznej 
dla czniów z całe  olski. 

Z naszej szkoły w olimpiadzie 
wzięło udział 7 uczniów z kl. 1b, 2b 
i 2e. W tym roku organizacja szkol-
nego etapu miała inny przebieg, gdyż 
olimpiada odbywała się w zmienio-
nych warunkach technicznych spowo-
dowanych obostrzeniami z tytułu 
COVID-19. Młodzież pisała test 
przed ekranem swojego komputera 
z włączoną kamerą, a całość nadzo-

rowała nauczycielka biologii, Teresa 
Podraza.

Najlepszy wynik w szkole uzyskała 
uczennica klasy 2b – Martyna 
Sobczyk, drugie miejsce zdobyła 
Olga Gut z 2e, a trzecie miejsce 
Jakub Mikrut z 1b. Wyniki kolej-
nych uczniów były niewiele niższe. 
Wszystkim uczniom gratulu-
jemy, tym bardziej, że program 
tej olimpiady obejmuje treści 
nie tylko dotyczące ekologii 
klasycznej czy zagadnień 
związanych z ochroną gleb, 
wód, powietrza i gospodarką 
odpadami, ale również znajo-
mość aktualnych problemów 
społeczno-gospodarczych doty-

czących ochrony środowiska w Polsce 
i na świecie.

Miło mi poinformować, że 
Martyna Sobczyk reprezentować 
będzie naszą szkołę w etapie okrę-
gowym OWE i mam nadzieję, że 
dalsze zmagania również przyniosą 
jej sukces i zdobędzie tytuł finalisty.

W oczekiwaniu na zbliżające się Święta Wielkanocne  
pełni nadziei spoglądamy w przyszłość. Niech ten czas 
będzie pełen wiary, nadziei i miłości.  Niech Wielkanoc  

przyniesie nam wszystkim wiosenny nastrój,  
a radosne Alleluja będzie ostoją zwycięskiej miłości  

i niezłomnej wiary.

Wesołych Świąt Wielkanocnych życzy  
wszystkim czytelnikom „Kuriera Tuchowskiego” 

Dyrekcja, Pracownicy i Społeczność  
Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Tuchowie
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Nasza szkoła po raz 
kole ny wzięła dział 
w akc i „ ohaterOn  

włącz historię”. 

Akcja trwała do 31 października. 
Za udział w niej w lutym 2021 r. 
otrzymaliśmy dyplom uczestnictwa 
i podziękowania. Dla nas satysfakcją 
jest radość, jaką sprawiły dzieci 
powstańcom warszawskim, śląc 
podziękowania, „dobre słowo”, serca, 
uśmiechy i moc pozdrowień. Akcja, 
w której uczestniczy co roku nasza 
szkoła, ukazuje współczesny patrio-
tyzm, dbałość młodego pokolenia 
o pamięć o przeszłości, bez której 
nie zbudujemy jutra. W akcji uczest-
niczyły klasy I-VIII.

kces w konk rsie  
na rojekt znaczka ocztowe o 
o ołnierzach yklętych

 Pieszy ajd ro em ilczym 
Pamięci ołnierzy yklętych

A A - S  

 marca nasza szkoła 
wzięła dział w wirt -
alnym  ieszym 

Rajdzie Tropem Wilczym 
amięci ołnierzy yklę-

tych zorganizowanym przez 
Szkołę odstawową im. 

ardynała Ste ana yszyń-
skiego w Siedliskach. 

Reprezentacja naszej szkoły 
w składzie: Julia Piątek z klasy VII c, 
Damian Wiejacki oraz Mateusz Wilga 
z klasy VI c przystąpiła do konkursu 
na temat Żołnierzy Wyklętych. Przed 
konkursem wylosowano dla nas 
bohatera – Łukasza Konrada Ciepliń-
skiego, pseudonim „Pług”. Uczniowie 
przez kilka tygodni poznawali jego 
życiorys – służbę i oddanie ojczyźnie, 
walkę z powojenną, komunistyczną 
rzeczywistością, w końcu tragiczny 
koniec (w wieku 38 lat został zamor-
dowany przez komunistów). W dzień 

konkursu – po krótkim powitaniu 
– każda drużyna przystąpiła do 
rozwiązywania testu, który składał 
się 16 pytań. Na pracę uczniowie 
mieli około 30 minut. Przed ogło-
szeniem wyników wysłuchaliśmy 
wykładu doktora Instytutu Pamięci 
Narodowej Marcina Chorązki na 
temat podziemia antykomunistycz-
nego i losów Żołnierzy Wyklę-

tych. Pomimo iż nasza drużyna nie 
znalazła się w zwycięskiej trójce, dla 
uczniów udział w takiej formie rajdu 
i konkursu był nowym doświadcze-
niem, które w dzisiejszych, dziwnych 
czasach było możliwością zdobycia 
dodatkowej wiedzy.

r żynie dzięk emy  
za przygotowanie się do 

konkursu.

A A - S  
czniowie naszej 
szkoły wzięli 

dział w konk rsie 
plastycznym zorganizo-
wanym przez Szkołę  

odstawową im. ardynała 
Ste ana yszyńskiego  
w Siedliskach. 

Temat konkursu związany był 
z obchodami Narodowego Dnia 
Pamięci Żołnierzy Wyklętych, który 
obchodziliśmy 1 marca. Zadaniem 
uczestników konkursu było wyko-
nanie znaczka pocztowego o Żołnier-
zach Wyklętych. Nasza szkoła zgłosiła 
ponad 20 pięknych, pomysłowych 
znaczków. Miło nam poinformować, 
że wśród czternastu zwycięskich prac 
autorami aż siedmiu znaczków są 
uczniowie naszej szkoły.

I miejsce: Zuzanna Łątka z klasy VI c,
II miejsce: Kinga Barnaś z klasy VIII c 
oraz Zuzanna Gawron z klasy VI c,
III miejsce: Jan Szary z klasy VII b 
oraz Wiktoria Chrzan z klasy VII a.
Wyróżnienia otrzymali: Alicja Rojek 
oraz Zuzanna Igielska z klasy VII b.

Wszytkim uczestnikom dzięku-
jemy za reprezento-
wanie naszej szkoły 
w konkursie. 

Serdecznie 
gratulujemy! ohater n 

 włącz 
historię

onk rs wiedzy  
o w  lemensie o a erze 

 minny onk rs Piosenki 
An ielskiej ery ody can sin

P R  

12 marca 2021 r. 
w arszawie odbył 
sie inał onk rs  

wiedzy o św. lemensie 
o ba erze, przepro-

wadzony przez  O 
w Warszawie i Ministerstwo 
Edukacji i Nauki. 

Wśród ósemki finalistów znalazły 
się dwie uczennice z gminy Tuchów: 
Anna Styrkowiec ze Szkoły Podsta-
wowej im. Stanisława Staszica 
w Tuchowie oraz Milena Budzik ze 

Szkoły Podstawowej im. o. Włady-
sława Witkowskiego w Karwodrzy. 
Konkurs podzielony był na dwa 
etapy. W etapie szkolnym należało 
stworzyć pracę plastyczną, a w finale 
wykazać się wiedzą na temat św. 
Klemensa – apostoła Warszawy. 
W finale Anna zajęła III miejsce, 
a tuż za nią (tylko 1 punkt mniej) 
Milena. Obu uczennicom serdecznie 
gratulujemy!

Obie uczennice do konkursu przy-
gotowywał o. Paweł Zyskowski CSsR. 

Dziękujemy Urzędowi Miejskiemu 
w Tuchowie za możliwość transportu 
do stolicy.

zkoła odstawowa  
im. Stanisława Staszica 
w Tuchowie zorganizo-

wała  minny onk rs 
Piosenki Angielskiej „Every-
body can sing”.

Etap gminny poprzedzony był 
eliminacjami do konkursu. Do etapu 
gminnego zgłoszono 21 uczestników 
z 7 szkół, którzy nadesłali video ze 
swoim wykonaniem.

Występy oceniało niezależne jury 
w składzie: Anna Mortek – prze-
wodnicząca jury, ekspert w dzie-
dzinie muzyki, nauczyciel w szkole 
muzycznej, saksofonistka i woka-
listka w zespole muzycznym „Ona 
i Oni” oraz wieloletni nauczyciele 
języka angielskiego w szkole śred-
niej – Grażyna Ciężkowska i Anna 
Archamowicz.

Jury wyłoniło następujących 
zwycięzców konkursu:

KLASY 1-4:
I miejsce: Antoni Stanisław-

czyk z kl. 4a szkoły podstawowej 
w Tuchowie

II miejsce: Kornelia Wójcik z kl. 3 
szkoły podstawowej w Piotrkowicach

III miejsce: Agata Skruch z kl. 2a 
szkoły podstawowej w Tuchowie

Wyróżnienie otrzymali:
Natalia Jasnosz z kl. 4 szkoły 

podstawowej w Łowczowie
Wiktoria Stawicka z kl.1a szkoły 

podstawowej w Tuchowie
KLASY 5-8:
I miejsce: Milena Budzik z kl. 7 

szkoły podstawowej w Karwodrzy
II miejsce ex aequo: Amelia 

Majcher oraz Aleksandra Walocha 
z kl. 8b szkoły podstawowej 
w Tuchowie

III miejsce ex aequo: Emilia 
Wajda z kl. 7 szkoły podstawowej 
w Siedliskach oraz Szymon Koncewicz  
z kl. 8b szkoły podstawowej 
w Tuchowie

Wyróżnienie otrzymali:
Jakub Baran z kl. 6 szkoły podsta-

wowej w Lubaszowej
Gabriela Więcek z kl. 6 szkoły 

podstawowej w Piotrkowicach
Dziękujemy członkom jury za 

dokonanie trudnego wyboru!
Gratulujemy wszystkim uczest-

nikom!
Laureaci otrzymali statuetki 

muzyczne, książki i inne upominki.

Aneta Rzeszutko
Katarzyna Stelmach

Organizatorzy konkursu
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ż przed pierwszym 
dniem wiosny w naszej 
szkole rozstrzygnięto 

konkurs STOP SMOG! 

Celami konkursu było: zachęcanie 
dzieci i młodzieży do aktywnego 
spędzania wolnego czasu; rozwijanie 
wyobraźni i umiejętności twórczego 
myślenia, a przede wszystkim zwró-
cenie uwagi na problem SMOG-u. 
Priorytetem naszej szkoły jest 
rozwijanie w środowisku lokalnym 
postaw proekologicznych. Dlatego 
nawiązałyśmy współpracę z Domem 
Kultury w Tuchowie, Urzędem Miej-
skim w Tuchowie oraz Towarzystwem 
Miłośników Tuchowa.

Konkurs skierowany był do wszyst-
kich uczniów naszej szkoły i podzie-
lony na trzy kategorie wiekowe. 
Uczniowie klas I-III mieli za zadanie 
przygotować plakat ilustrujący ich 
pomysł na walkę ze SMOG-iem. Prace 
oceniała komisja konkursowa w skła-
dzie: Wiesława Hudyka – instruktor 
w  Domu Kultury w Tuchowie, 
Magdalena Hońdo – wicedyrektor 
SP w Tuchowie, Patrycja Bajorek – 
nauczyciel naszej szkoły. Zwycięzcy 
w poszczególnych klasach to:

Klasy pierwsze
I miejsce – Kamila Kielawa (kl. 1a), 
Maksymilian Witek (kl.1b)
II miejsce – Julia Płachno (kl. 1b)
III miejsce – Zofia Ślaga (kl. 1a)

Klasy drugie
I miejsce – Maciej Kita (kl. 2a)
II miejsce – Magdalena Gawron (kl. 2a)
III miejsce – Agata Skruch (kl. 2a)

Klasy trzecie
I miejsce – Wojciech Igielski (kl. 3c)
II miejsce – Kinga Januś (kl. 3b), 
Kamil Knapik (kl. 3a)
III miejsce – Julia Sajdak (kl. 3a)

Uczniowie klas IV-VI mieli za 
zadanie napisać opowiadanie pod 
tytułem O dzielnym Jasiu, który 
SMOG z Tuchowa przepędził, a klas 
VII-VIII wymyślić wiersz zachę-
cający do walki ze SMOG-iem. 
Nadesłane prace oceniała komisja 
konkursowa w składzie: Elżbieta 
Moździerz – autorka i współautorka 
książek o Sówce Tuchówce, laureatka 
nagrody „Melaniusz”, członek TMT, 
Katarzyna Skrzyniarz – polonistka 
naszej szkoły, Wiktor Chrzanowski – 
zastępca burmistrza Tuchowa. 

Zwycięzcy to:
I miejsce – Nadia Sajdak (kl. 4a)
II miejsce – Alicja Mikos (kl. 5b)
III miejsce – Liliana Mikos (kl. 4a)

W kategorii uczniów klas VII-VIII 
przyznano dwa miejsca:
I miejsce – Zuzanna Bakulińska (kl. 7b)
II miejsce – Wiktoria Chrzan (kl. 7a)

Wszystkie zgłoszone prace można 
przeczytać w specjalnie wydanej ksią-
żeczce, w czytelni naszej szkolnej 
biblioteki. Jeden egzemplarz wręczy-
liśmy Wiktorowi Chrzanowskiemu, 
zastępcy burmistrza, jako podzię-
kowanie za przekazanie gadżetów 
z logo gminy Tuchów dla uczestników 
konkursu.

Dziękujemy członkom komisji 
konkursowych za ocenianie prac. 
Dziękujemy również Radzie Rodziców 
za ufundowanie nagród. Gratulujemy 
zwycięzcom i wszystkim uczestnikom 
konkursu ciekawych pomysłów. 

Poniżej publikujemy teksty, które 
zajęły pierwsze miejsca:

Nadia Sajdak 
O dzielnym Jasi , który 
SMO  z chowa przepędził 

Dawno temu, za siedmioma 
rzekami, za siedmioma górami… 
A w zasadzie w mieście Tuchów żył 
sobie zwykły chłopiec o imieniu Jaś. 
Chłopiec ma już 10 lat i żył tylko 
z mamą, Laurą. Jeśli myślicie, że tata 
Jasia umarł, to bardzo,   bardzo się 
mylicie. Tata Jasia, Aleksander, wyje-
chał do pracy. Nie było go już 2 lata. 
Zbliżały się urodziny Jasia, na które 
chłopiec czekał z utęsknieniem. Kiedy 
był już wieczór, mama Laura powie-
działa : 

- Jasiu, czas iść spać. 
 Kiedy Jasiu szedł do łóżka, mama 

zobaczyła, że Jaś jest smutny. 
- Co się stało, Jasiu? 
- B-b-bo jutro są moje urodziny, ale 

taty nie ma – rzekł smutnym tonem 
Jaś. 

Mama przytuliła chłopca i pocie-
szyła: 

- Nie martw się synku, nawet jeśli 
taty nie będzie przy tobie osobiście, na 
pewno myślami będzie z tobą. Jestem 
tego pewna. 

… 
- Wszystkiego najlepszego! – 

właśnie tak obudziła Jasia mama. 
 Mama miała jakiś inny głos. Był 

chrypliwy i jakby w ogóle nie jej. Chwilę 
potem chłopiec usłyszał normalny 
głos mamy i od roku wyczekiwane 
„Wszystkiego najlepszego”. Kto był   
z mamą? Chłopiec zastanawiał się. 
Gdy otworzył oczy, od razu je zamknął, 
raziło go światło. Powstrzymał się na 
moment. I po chwili mógł już zoba-
czyć, kto stoi koło mamy. Nie mógł 
uwierzyć. Czy to był…? 

- TATA?! – spytał zarówno szczę-
śliwym, zaspanym i niedowierzającym 
tonem. 

- Tak, postanowiłem przyjechać na 
twoje urodziny i mam dwie niespo-
dzianki. 

Jasia nie obchodziły żadne niespo-
dzianki. No może trochę, ale najważ-
niejsze było to, że tata przyjechał 
specjalnie na jego urodziny. 

- To co? Chcesz je zobaczyć? – 
spytał tata. 

- Tak! – powiedział uradowany Jaś. 
Pierwszą niespodzianką był zestaw 

doświadczalny – małe laboratorium 
do przeprowadzania ciekawych ekspe-
rymentów. Jaś od małego zadręczał 
rodziców pytaniami: 

- A co by było gdyby…? 
Teraz miał okazję sprawdzić swoje 

teorie w mini laboratorium. Druga 
niespodzianka była jeszcze lepsza. To 
prawdziwa sensacja… to … uwaga… 
uwaga! Tata zostaje w domu! Powie-
dział Jasiowi, że na razie, będzie 
pracował w mieście, a potem zobaczy. 

… 
Kiedy Jasiu miał już 12 lat, 

pewnego razu rodzice zostawili go 
samego w domu. Powiedzieli, że ma 
być grzeczny, nikomu nie otwierać 
drzwi, nie przesadzać z telewizją i żeby 
nie robił żadnych eksperymentów bez 
opieki dorosłych.   

Gdy Jasiu oglądał telewizję, poszedł 
uchylić okno. Kiedy zaczął je otwierać, 
poczuł dziwny zapach. Obrzydliwy 
zapach. Ktoś krzyczał na ulicy i mówił, 
że to smog. „Już ja go kiedyś prze-
pędzę” – pomyślał Jaś, wymyślając 
w głowie specjalne mikstury, które 
posłużą mu do usunięcia tego draż-
niącego, nieprzyjemnego, podstęp-
nego wroga. 

… 
Mijały lata, Jasiowi nadal prze-

szkadzał smog. Tyle już o nim słyszał 
i wiedział, ale ten okropny, nieznisz-
czalny zapach powracał i go prze-
śladował. Teraz nie był już zwykłym 
12-latkiem, który mieszkał z rodzi-
cami, był już dorosłym mężczyzną, 
który miał 30 lat. Był naukowcem, ale 
niezwykłym. Wymyślał rzeczy nie z tej 
ziemi! Jego największym celem było 
pozbycie się smogu. Dążył do tego od 
tylu lat.  Pewnego dnia, akurat w dniu 
testów, dostrzegł, że dwa jego wyna-
lazki zadziałały. Pierwszy był taki, że 
jak się wypije pewien płyn, zacznie 
się latać, ale tylko na 2 godziny. Drugi 
natomiast był taki, że jeśli się posypie 
specjalnym proszkiem daną rzecz, ta 
natychmiast znika. Teraz mógł uporać 
się ze smogiem. 

- Szykuj się na  karę,  Smogu! – 
zagroził w myślach Jaś. 

Przeszedł się ulicą Adama Mickie-
wicza, gdzie smogu było najwięcej. 
Od czasu kiedy smog przejął władzę 
nad całym miastem, nikt już tędy nie 
jeździł, nie chodził. Praktycznie całe 
jego ukochane miasto wymarło... 

 - Zaraz się to stanie – pomyślał 
Jaś. Wypił specjalny płyn do latania 
i bardzo się zdziwił, gdy zobaczył, że 
jego mikstura nie działa. Odczekał 
chwilę, obmyślając zmianę  recep-
tury, kiedy zaczął unosić się w powie-

trze. Gdy był już wysoko, przeraził 
się. Patrzył przez swoją czarodziejską 
lupę i widział ogrom tego koszmar-
nego, siejącego spustoszenie smogu. 
Magiczna lupa ukazała to, co było 
niedostrzegalne gołym okiem. Teraz 
widział „smogowe chmury”, które 
nie wyglądały jak baranki na niebie 
w letni dzień. Te szarobure obłoki były 
odstraszające. Wiedział, że jest źle, ale 
żeby aż tak? Zaczął się martwić co 
teraz, ponieważ zobaczył ludzi na 
dole. Teraz kiedy jest tak blisko od 
zwycięstwa, nie może zawieść tych, 
którzy cierpią od lat na choroby 
spowodowane smogiem. 

- Uda się! Musi się udać! Nie 
może pójść na marne! – pomyślał Jaś 
i wciągnął głęboko powietrze, i zaczął 
opadać. Sunął w dół przez chwilę, aż 
nagle zatrzymał się nad olbrzymią, 
szarą, obrzydliwą, smogową chmurą. 
Wyglądała przeraźliwie – nie było 
widać początku ani końca. Całko-
wity bezkres. Jaś wiedział, że nie ma 
już odwrotu. Z kieszeni wyciągnął 
pudełko z błękitnym – jak lazurowe 
morze – proszkiem. Wziął szczyptę, 
posypał po smogowej chmurze. Jedna 
dawka sprawiła, że zaczęło ubywać 
tego niewidzialnego, niemierzalnego 
do tej pory wroga. Zaczął więc tak 

latać i rozsypywać pyłek. Zajęło mu 
to długą  chwilę, ponieważ smogu 
było bardzo dużo. Latał i rozsy-
pywał swój wynalazek, z satysfakcją 
dostrzegając, że robi się przejrzyście 
i chmura znika z widoku. Gdy uporał 
się z pierzyną smogu, zauważył, że 
na  ulicy  gdzie było kilkoro ludzi, 
teraz było ich mnóstwo. Wszyscy 
zaczęli klaskać, tańczyć, śpiewać 
z radości, bo już wiedzieli, że stało 
się nieprawdopobne. Że Jaś przegonił 
smog z Tuchowa. 

Sam bohater postanowił, że 
zostanie kimś innym. Oprócz tego, 
że mu się udało pokonać smog, 
musi stworzyć warunki dla wszyst-
kich, tak aby już nigdy wróg nie 
powrócił. Jak zaplanował, tak się 
stało. Jaś ma swoją własną fabrykę, 
która nazywa się ,,Fabryka Bio”, która 
produkuje kominki bio, grzejniki bio, 
samochody bio i różne inne rzeczy, 
które po posypaniu magicznym 
pyłem stają się  bio. Jego fabryka 
jest popularna na całym świecie.  
Do dzisiaj wszyscy wspominają boha-
terski czyn i opowiadają dzieciom 
i wnukom o tym wydarzeniu. Kto wie,  
może  kiedyś ktoś napisze książkę 
i nakręci film o dzielnym Jasiu, który 
SMOG  z Tuchowa przepędził. 

ak czniowie szkoły odstawowej w chowie chcą zatrzyma  

Zuzanna Bakulińska 

Człowieku! Istoto rozumna! Ty tylko jesteś w stanie,   
Uratować stan powietrza, nim go nam nic nie zostanie   
I wszystko stracimy. Dziś działaj z całej siły,   
Segreguj odpady, nie pal śmieci, aby Cię nie zabiły.    
   
Panno święta, co Lipowego bronisz Wzgórza i na rzekę Białą patrzysz,    
jeśli jej SMOG okrutny nie zasłania mgłą białą,   
Albo dymem duszącym nie kadzi!    
Ty, co gród pradawny kazimierzowski ochraniasz z jego tuchowskim ludem!   
   
Pomóż ludzkości docenić wartość czystego powietrza…cudem.   
Człowieku! Rusz głową    
i zmieniaj kopciuchy za gminy namową,   
Oszczędzaj prąd, wodę i tym samym ratuj SIEBIE i przyrodę!   
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S O  O S O
PIOTRKOWICE

zyste owietrze   
i wy rana  klasy  
w konk rsie o ólno olskim

N A  

 wielką radością 
i d mą in orm emy, 
że czniowie szkoły 

podstawowej w Piotrkowi-
cach znale li się na liście 
zwycięzców  

Łącznie do konkursu przystąpiło 
2144 placówek i zostało przesłanych 
aż 6999 prac konkursowych. Dzień 
ogłoszenia wyników okazał się szczę-
śliwy dla klasy II, która znalazła się 
w gronie 400 nagrodzonych klas 

w Polsce. Zadanie konkursowe pole-
gało na przeprowadzeniu lekcji doty-
czących wybranego żywiołu natury 
na podstawie scenariuszy i mate-
riałów edukacyjnych dostępnych na 
stronie projektu, udokumentowaniu 
i opisaniu tych zajęć oraz przesłaniu 
indywidualnych prac plastycznych 
dzieci, inspirowanych żywiołami 
przyrody. Serdecznie dziękujemy 
komisji konkursowej za wyróżnienie 
naszych działań. Drugoklasiści otrzy-
mali nagrody, certyfikaty oraz pamiąt-
kowe dyplomy za udział w ogólno-
polskim programie edukacyjnym 
„Szkolne Przygody Gangu Fajniaków”.

 karnawale tanecznie
N A  

W karnawale, w karnawale
Dzieci bawią się wspaniale,
W karnawale każdy chce
Tańczyć, śpiewać, bawić się.

12 lutego 2021 r. 
w naszej placówce 
miał mie sce bal 

karnawałowy dla na młod-
szych czniów z klas -  
oraz dzieci z przedszkola. 

W tym roku nietypowo, ponieważ 
każda klasa bawiła się oddzielnie. 

Cała impreza miała charakter 
bezpieczny i radosny. Dzieci przy-
gotowały na tę okoliczność piękne 
stroje. Najmłodsi pojawili się 
w kostiumach bohaterów znanych 
baśni, filmów, książek. Wszyscy 
bawili się znakomicie przy rytmach 
różnorodnej muzyki, jak przystało na 
prawdziwy bal. Były pociągi, koro-
wody, kółeczka i tańce indywidu-
alne. Nie zabrakło również zabaw 
i konkursów. Uwieńczeniem wspa-
niałej zabawy były pączki, słodkie, 
bajecznie kolorowe ciasteczka. 
Atmosfera podczas zabawy w naszej 
szkole była fantastyczna.

A w Piotrkowicach   
mimo andemii cią le się co  dzieje

A ACZUBA 

Wydawałoby się, że tak 
dł gie zamknięcie 
w domach i brak 

osobistych kontaktów 
spowod ą zastó  w działal-
ności szkół. 

Jednak nie u nas. Nasi uczniowie, 
umiejętnie zachęcani przez nauczy-
cieli, chętnie brali udział w konkur-
sach organizowanych przez różne 
instytucje. I tak uczniowie klas 4-8 
wzięli udział w konkursie plastycznym 
pt.: „Bezpiecznie w sieci”, organizo-
wanym przez Bibliotekę Pedagogiczną 
w Tarnowie z okazji Dnia Bezpiecz-
nego Internetu; klasa 5 w konkursie 
Fundacji Nasza Ziemia pt. „Uczniow-
skie ekonawyki”. 4 marca odbył się 
III Pieszy Rajd Wilczym Tropem orga-
nizowany przez szkołę w Siedliskach. 
Zgłosiło się 10 szkół. Naszą placówkę 
reprezentowała drużyna w skła-
dzie: Natalia Cichy, Justyna Prokop 
i Martyna Prokop. Prace rysunkowe 
wykonali: Wiktoria Bryg, Alek-
sandra Bryg, Oliwia Kulig, Kamila 
Patyk i Szymon Więcek. Konkurs 
poświęcony Żołnierzom Wyklętym 
w tym roku odbył się online. Opiekę 
sprawowały Sylwia Wojtanowicz-Ryk 
i Beata Czuba. Uczennice odpowia-
dały na pytania dotyczące życia 
i działalności Mieczysława Dziemiesz-
kiewicza ps. „Rój”. Zajęły pierwsze 
miejsce! Wręczenie nagród odbyło się 
9 marca. Do naszej szkoły przyjechali 
przedstawiciele organizatora: Halina 
Piotrowska i Marek Mikos. Wręczyli 
zwyciężczyniom dyplom i upominki 
oraz wzięli udział w sesji zdjęciowej. 
Wszystkim uczestnikom serdecznie 
dziękujemy za udział i gratulujemy!

Kiedy uczniowie klas starszych 
uczyli się zdalnie, młodsi chodzili 
do szkoły i uczyli się stacjonarnie. 

Frekwencja była prawie stuprocen-
towa. Wynika z tego, że noszenie 
maseczek chroni też przed innymi 
wirusami przenoszonymi droga 
kropelkową. Mogli zatem bawić 
się w karnawale, obchodzić Dzień 
Kobiet czy Dzień św. Patryka. Wyko-
nali mnóstwo rysunków i malunków 
oraz laurek, a efekty ich pracy 
można zobaczyć na stronie inter-
netowej naszej szkoły. Nauczyciele 
i uczniowie włączyli się również 
w akcję pomocy małemu Leon-
kowi z Tuchowa. Wykonali palmy 
wielkanocne, które można było 
zabrać po mszy w piotrkowickim 
kościele, a wolne datki wrzucić 
do przygotowanej puszki. Palmy 
cieszyły się ogromnym powodze-

niem, a zebrane pieniądze prze-
kazano na leczenie Leona. Trudny 
czas pandemii inaczej jest odbierany 
przez dzieci, a inaczej przez doro-
słych. Dzieciom szczególnie brakuje 
ruchu i spotkań z rówieśnikami oraz 
możliwości rywalizacji i rozwijania 
funkcji poznawczych. Dlatego my, 
nauczyciele, musimy być dla nich 
towarzystwem, oparciem, dawać im 
możliwość podejmowania działań 
oraz rywalizacji. Dzięki zaawan-
sowanej technologii możemy 
pokazywać świat z innej strony 
i snuć marzenia, co zrobimy, kiedy 
pandemia się skończy? Pojedziemy 
na wycieczkę, do parku, odwiedzimy 
kino i zrobimy ognisko… A na razie 
włączcie kamerki, zaczynamy lekcję!

zie  Święte o Patryka 
L AKURCZAB 

1  marca 2021 r. 
w naszej szkole 
uczniowie 

i czennice klas -  
obchodzili zień wię-
tego Patryka. 

Dzień ten jest świętem naro-
dowym i religijnym w Irlandii. 
Podczas zajęć zapoznaliśmy się 
z życiorysem świętego, który 

w V  wieku jako misjonarz 
głosił wiarę w Jezusa Chrystusa 
w Irlandii. Próbowaliśmy również 
swoich sił w tańcu irlandzkim, 
słuchaliśmy tamtejszej tradycyjnej 
muzyki oraz oglądaliśmy parady 
przechodzące przez irlandzkie 
miasta. Wszystkie dzieci na 
pamiątkę tego wydarzenia otrzy-
mały symboliczne koniczynki. 
Serdecznie dziękujemy za udział. 
Kolejny Dzień Świętego Patryka 
już za rok!
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iosną 2012 r
Wiosną 2012 r. w sklepie w Zakliczynie zauważyłem le-

żącą przy kasie gazetę. Typowa forma gazetowa jak „Gazeta 
Krakowska”, „Dziennik Polski” czy „TEMI”, ale to nie te gaze-
ty były, to był „Głosiciel”. Poprosiłem o egzemplarz i w domu 
już przewertowałem tegoż z każdej możliwej strony. Gdzieś 
mnie kuło, że przecież Zakliczyn od Tuchowa nie większy, 
a taką gazetę ma. Ogarnęły mną trochę nieśmiała zazdrość, 
a tej ulec w słusznej sprawie grzechem nie jest, i chęć posia-
dania takowej gazety w Tuchowie. Pomyślałem, że Tuchów 
ma kwartalnik, „Wieści Tuchowskie”, ale miastu druga gazeta 
by nie zaszkodziła, a może i prestiżu dodała oraz wzmocniła. 
Bo to więcej informacji, dodatkowy ich przekaz oraz zapis 
przeszłości dla przyszłości też ważny jest. Tak czy owak, na 
tuchowskim rynku wydawniczym dla dwóch gazet miejsce 
jest. Zatem w dniu następnym z ową chęcią, wspomnianym 
egzemplarzem i analizą prasowego tuchowskiego rynku 
udałem się do burmistrza, na ów czas Mariusza Rysia, aby 
o wydawaniu gazety w Tuchowie zagadnąć. On zwyczajem 
swoim, podrapał się po brodzie i z iskrą w oku powiedział, 
że byłoby dobrze, tylko –  kto będzie ją redagował? Kiedy? 
Z jaką częstotliwością? I czy jesteśmy w stanie w Domu Kul-
tury gazetę poprowadzić. Jeśli damy radę, to on pomoże na 
początku i będzie ją wspierał. A że dla Domu Kultury za-
wsze praca na rzecz miasta i gminy była nade wszystko, że 
pracownicy oddani są kulturze bez reszty i czasu nigdy nie 
liczą, no to do tego mając błogosławieństwo, z entuzjazmem 
rozpoczęliśmy prasową przygodę. Żeby na początku zbyt 
wielkiego blamażu nie było, sięgnęliśmy po zawodowego 
dziennikarza i gra�ka, którzy początek mieli dać gazecie. 
Wymyśliliśmy, że gazeta nazywała się będzie „Kurier Tu-
chowski” i że będzie to dwumiesięcznik. Redagować go będą 
osoby, które wolę pisania wyrażą, bo to lubią albo też chcą 
pracować dla Tuchowa bezinteresownie, poświęcając własny 
czas na pisanie tekstów oraz biorąc za nie odpowiedzialność 
autorską. Wydawcą będzie Dom Kultury w Tuchowie i na 
nim wszelkie sprawy redakcyjne, organizacyjne, logistyczne 
związane z gazetą będą ciążyć. Cóż, wszystko ustalono, za-
tem trzeba brać się do roboty. Teraz dopiero powoli, z dnia 
na dzień zachwyt i entuzjazm słabł. Trzeba zorganizować 
gazetę formalnie, gra�cznie, tekstowo, dystrybucyjnie. Napi-
sać ją, wydać i przekazać mieszkańcom. Trzeba mieć na to 
czas. Podnoszeni na duchu przez tych, którzy dobre słowo 
w stronę kuriera kierowali, czas zagospodarowaliśmy sobie 
wieczorami, w końcu nie snem człowiek żyje, a gaszeni przez 
tych, którzy kuriera krytykowali, przeszliśmy z redagowa-
niem na tryb nocny – w końcu coś dla sprawy wydawniczej 
trzeba zrobić.

Bardziej poważnie było tak: po kilkudziesięciu numerach 
załapaliśmy, że nasza gazeta to trudna praca poza pracą, któ-
ra z dobrej i nieprzymuszonej woli stała się obowiązkiem. 
Pomimo to traktowaliśmy i dalej traktujemy ten obowiązek 
jako sympatyczną przygodę z gazetą. Więcej – cieszymy się 
bardzo, że nieśmiała zazdrość i emocje spowodowały „Ku-
riera Tuchowskiego”, a ten liczy sobie 100 numerów i jest 
dostępny w formie elektronicznej oraz jako papierowa ga-
zeta. Nieśmiała zazdrość i chęć posiadania gazety sprawiły, 
że „Kuriera Tuchowskiego” można nabyć, a jego 100. numer 
tylko wiosną 2021 r. w sklepach w Tuchowie.

Janusz
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Li iec 2012 r  
rier chowski  

zarejestrowany  
ierwszy n mer 

wydany  
Kiedy utwierdziliśmy się w przekonaniu i zapadła decy-

zja, że „Kurier Tuchowski” w Tuchowie musi być wydawany, 
w naszych głowach kotłowało się pytanie: „Jak zostać wy-
dawcą?”. Czy to będzie proste, czy bardzo skomplikowane? 
Jedyną oczywistą rzeczą było dla nas to, że Dom Kultury 
w Tuchowie jako osoba prawna może zostać wydawcą. 
A więc pozostało „jedynie” zgłębienie tematu, jak nim zo-
stać? Tak też się stało. Zasięgaliśmy opinii ekspertów, czy-
taliśmy artykuły na ten temat oraz „studiowaliśmy” Ustawę 
z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe. Na początek wy-
dawanie „Kuriera Tuchowskiego” należało sformalizować, 
w tym m.in. zarejestrować w sądzie okręgowym oraz nadać 
symbol ISSN. 

Od czerwca 2012 r. czyniliśmy starania o rejestrację 
w Sądzie Okręgowym w Tarnowie I Wydział Cywilny, skąd 
otrzymaliśmy dokładne wytyczne, w tym informację o tym, 
że czas oczekiwania na rejestrację czasopisma wynosi około 
2 miesiące od daty złożenia wniosku. Wniosek o rejestrację 
„Kuriera Tuchowskiego” został złożony 3 lipca 2012 r. Zgod-
nie z procedurą rejestracji, dodatkowo w związku z okresem 
wakacyjnym i sezonem urlopowym, rejestracja trwała do 
września.

4 września 2012 r. Sąd Okręgowy w Tarnowie I Wydział 
Cywilny wydał postanowienie sygn. akt Ns Rej Pr 16/12 
o wpisaniu „Kuriera Tuchowskiego” do rejestru dzienników 
i czasopism pod nr. 216. 

O�cjalnie „Kurier Tuchowski” stał się dwumiesięczni-
kiem, jego wydawcą został Dom Kultury w Tuchowie, a re-
daktorem naczelnym Janusz Smoliński.

Równocześnie czyniliśmy starania o nadanie „Kuriero-
wi Tuchowskiemu” numeru ISSN. W naszym przypadku, 
zgodnie z wymogami, jeśli gazeta nie była jeszcze druko-
wana, do wniosku należało dołączyć ostateczne wersje stro-
ny tytułowej (z numeracją i datą) oraz strony redakcyjnej  
(ze „stopką”). Trudna sprawa, nie byliśmy jeszcze gotowi ani 
ze stroną tytułową, ani ze stroną redakcyjną. Tak naprawdę 
trochę po omacku zaczęliśmy nad tym pracować, uczyliśmy 
się redagowania i składania gazety. Nawiązaliśmy współ-
pracę z Łukaszem Tumidajskim, który podjął się opraco-
wania szaty gra�cznej, w tym winiety oraz profesjonalnie 
zajął się składem (łamaniem) gazety. Wniosek do Biblioteki 
Narodowej Narodowy Ośrodek ISSN w Warszawie wraz 
z pierwszą stroną „Kuriera Tuchowskiego” nr 1(1) lipiec 
2012 oraz stroną redakcyjną został wysłany 5 lipca 2012 r. 
Już 16 lipca drogą e-mailową otrzymaliśmy wiadomość,  
iż dla tytułu „Kurier Tuchowski” został zarezerwowany  
numer ISSN 2299-2480.

W międzyczasie stworzyliśmy zespół redakcyjny w skła-
dzie: Janusz Smoliński (redaktor naczelny), Wiktor Chrza-
nowski, Jan Dusza, Krzysztof Jasiński, Janusz Kowalski, 
Maria Kras, Grzegorz Mastalerz, Jarosław Mirek, Bożena 
Wrona, który intensywnie zaczął pracować nad składem 
pierwszego numeru naszej gazety. Wspólnymi siłami udało 
się! Pod koniec lipca 2012 r. w drukarni Media Regional-
ne Sp. z o.o. w Warszawie O/Kielce, Drukarnia w Tarno-
brzegu został wydrukowany pierwszy numer w nakładzie  
2000 egzemplarzy, każdy liczący 24 strony. Zgodnie z wy-
mogami dwa egzemplarze wydanego numeru zostały wysła-
ne do Biblioteki Narodowej w Warszawie jako „Egzemplarz 
obowiązkowy”. I tak formalności stało się zadość! Z ulgą i ra-
dością pomyśleliśmy – „Mamy to!”, „Tuchów ma swoją ga-
zetę!”. I tak ku naszemu zadowoleniu zostało, i trwa do dziś!

Od stycznia 2013 r. „Kurier Tuchowski” wydawany jest 
jako miesięcznik, a od lutego 2015 r. funkcję redaktora na-
czelnego pełni Janusz Kowalski. Przez kolejne lata następo-
wała również zmiana w składzie redakcyjnym. 

Obecnie gazetę redaguje zespół: Janusz Kowalski  
(redaktor naczelny), Maria Kras (redaktor odpowiedzialny), 
Wiktor Chrzanowski, Jan Dusza, Andrzej Jagoda, Krzysztof 
Jasiński, Anna Madejska, Magdalena Marszałek, Jarosław 
Mirek, Grzegorz Niemiec, Halina Piotrowska, Małgorzata 
Wójcik, Bożena Wrona.

Należy też uwzględnić osoby współpracujące z „Kurie-
rem Tuchowskim”, które nadsyłają materiały do publika-
cji oraz zdjęcia, niektóre z nich czynią to systematycznie. 
Wśród nich są: dyrektorzy i pracownicy instytucji i organi-
zacji, nauczyciele, bibliotekarze, pracownicy służby zdrowia, 
przedstawiciele stowarzyszeń i kół gospodyń wiejskich oraz 
zwykli i (nie)zwykli mieszkańcy.

Maria
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Moja przygoda z „Kurierem Tuchowskim” rozpoczęła 
się w 2013 roku, kiedy dyrektor Domu Kultury w Tuchowie 
zaprosił mnie do współpracy. Propozycja była bardzo inte-
resująca i stawiała przede mną nowe wyzwania. Problemu 
ze składem nie miałam, raczej odczuwałam stres przed 
wypuszczeniem do druku pierwszego numeru. Wiadomym 
jest, że każda drukarnia ma inne wymagania odnośnie 
przygotowywania plików do druku, tak też było i w tym 
przypadku. Gdy znałam już wytyczne, problem stanowiło 
przesłanie gazety. Pamiętam, że pierwszy złożony przeze 
mnie numer miał się ukazać początkiem listopada. Stres 
był o tyle duży, że 4 listopada miałam wyznaczony termin 
operacji, więc gdyby się coś nie udało, zawiodłabym na 
całej linii. Oczywiście los mnie nie szczędził i gdy miałam 
już gotową gazetę (każdą stronę należało wygenerować 
osobno i umieścić ją na serwerze drukarni), nie miałam 
jak jej przesłać. Gdyby nie pomoc męża koleżanki, który 
o godz. 23.30 instruował mnie, co mam zrobić, pewnie 
polegałbym i gazeta nie ukazałaby się na czas. Do dzisiaj 
pracuję przy gazecie, emocje wciąż są takie same i opadają 
dopiero wtedy, gdy otrzymam potwierdzenie z drukarni, że 
wszystko jest w porządku i gazeta jest przyjęta do druku.

Małgorzata

Tak właśnie powątpiewając, 
można zacząć z wielką bojaźnią, że 
napiszesz małą ilustrację tematycz-
ną do „Kuriera Tuchowskiego”, któ-
ry właśnie obchodzi 100. jubileusz. 
Szukasz, od czego by tu zacząć. Nic ci 
nie przychodzi do głowy, ba – masz 
wrażenie, że to, co w niej miałeś 
zmagazynowane, ulatuje jak kamfo-
ra. Próbujesz uruchomić myślenie, 
ale okazuje się, że włącznik się ze-
psuł. Miotasz się, bo ci myśli wibrują 

i masz ich nagle dziesiątki – od tych, że tematu nie drgniesz, po te, 
że koniecznie musisz go zilustrować. Chcesz być tu mądry, ale stan 
twojej osobowości nie tylko na to nie wskazuje, on na to nie pozwa-
la. No to, jak będziesz pisał wiersze? Na szczęście wiesz, że wiersze 
w tym przypadku to przenośnia, chodzi o napisanie kawałka tek-
stu. Niestety nie jesteś w stanie sklecić choćby jednego krótkiego 
zdania. Twoja walka o mądrość i wiersze trwa, bo wiesz, że musisz, 
bo jak nie napiszesz, to będzie w kurierze dziura. Oczywiście za-
wsze znajdzie się coś na „zapchaj dziurę”, ale to nie rozwiązuje pro-
blemu, bo temat był zaplanowany i pasowałby do całości. Czas mija 
nieubłaganie, a ty dalej nie masz weny twórczej, ba – tkwisz w totalnej 
umysłowej niemocy. Kojarzysz, że może internet by ci pomógł. Skoro 
masz niż intelektualny bliski zeru, to szukasz wsparcia u kogoś, kto 
ma go w nadmiarze. Szukasz i znajdujesz w internecie nieznanego 
intelektualistę, który powiedział, że „Tam gdzie otwarty jest umysł, 
tam istnieją nieograniczone możliwości”. No tak, ale jak go otwo-
rzyć, skoro zamknięty na kłódkę i klucza nie ma? Włącznik zepsu-
ty. Tu powracasz ponownie do stanu „Bądź tu mądry i pisz wiersze”.   
              Janusz

ąd  t  
mądry 
i isz 
wiersze

rier w stresie
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Ile wiadomości zmieści 
się w wiadomości?

Z jedną z redaktorek 
„Kuriera Tuchowskiego” 
taką prowadziliśmy 
e-mailową korespondencję:

- Mam pytanie: Czy 
doszły ode mnie wszystkie 
artykuły?

- A ile ich ma być?
- Ma być cztery, plus 

wiadomości z PTTK.
- A tych wiadomości ile?
- Wszystkie były 

w wiadomości.
- Z tego wynika, że 

chyba wszystkie są! 

Dziwactwo w „Kurierze 
Tuchowskim” nr 7(10)

Sprawdzając swoje 
teksty ułożone w numerze 
7(10), ich autor taką uwagę 
przysłał do składu:

- W moim tekście jest 
literówka, tzn. w ostatniej 
kolumnie tekstu, tak w jej 
połowie jest „dziwactwo”.

- Cóż to za 
„dziwactwo”? – pytamy.

- Jest: „Jego dziwactwo” 
– odpowiada

- Ale jakie jest to 
dziwactwo? – dalej pytamy.

- Niejedno – mówi.
My już z tego nic nie 

rozumiemy.
- „Jego dziwactwa były” 

– dalej tłumaczy.
- A więc dziwactwo 

jest, czy dziwactwa były? – 
myślimy i ciągle żadnych 
dziwactw nie widzimy. 

- „Jego dziwactwa były” 
– tak ma być! – odpowiada.

Piętnastego w redakcji
15 grudnia 2013 r. 

na spotkaniu redakcji 
informujemy redaktorów, 
że 15. numer planujemy 
wydać po nowym roku, 
maksymalnie 15 stycznia. 
A zatem zaczniemy go 
składać zaraz po świętach.

- Cóż za giętkie terminy 
się zrobiły? – pyta redaktorka.

- Mam utkwione 
w pamięci: 15… 15… 15… 
każdego miesiąca wysłać 
materiały. A tu proszę! 
– dalej ciągnie swoją 
wypowiedź.

- Więc wszystko się 
zgadza: 15… 15… 15… – 
odpowiada naczelny.

- Dobra… już prze-
staję mędrkować… Już się 
martwiłam, że nie zdążę! 
Moje będą w tym tygodniu!  
W takim razie lecę piec 
pierniczki na kiermasz!

Kurier przed odpustem
14 czerwca 2016 r. 

padło pytanie: 
- Kiedy będzie Kurier? 
I wyczerpująca na nie 

padła odpowiedź: 
- Nie wiemy, ale 

musimy się spieszyć. Czasu 
nie ma za wiele. Planujemy 
zdążyć przed odpustem, 
żeby i pielgrzymi mieli co 
czytać. 

Precyzja w „Kurierze 
Tuchowskim” nr 12(15)

- OK! Wszystko gra… 
ale… mam jeszcze jedną 
małą poprawkę, wiem, 
że to literówka – pisze 
w e-mailu do redakcji 
autor tekstu. 

- Cóż za „precyzja 
i dokładność”? – myślimy.

- Na stronie 13., 
w kolumnie 3., w 8. wersie 
od dołu ma być: „precyzję 
i dokładność widać” – 
tłumaczy autor tekstu.

Telegramy do redakcji
Droga redakcjo!

Ośmielam się zakomu-
nikować, iż moje teksty 
w liczbie dwóch prześlę 
w poniedziałek.

Ślę serdeczne pozdro-
wienia

Kochana redakcjo!
Artykuły będą po świę-

tach. Grypa mnie rozłożyła 
na łopatki!

Ale będą na 100%!
Pozdrawiam i życzę 
Wesołych Świąt!

Dzień dobry albo dobry 
wieczór!

Chcę tylko poinfor-
mować, że ode mnie 
możecie się spodziewać 
dwóch artykułów: dłuż-
szego i krótszego! 

Jeden poważniejszy 
(o niepodległości), drugi 
mniej (o dyni)! Choć sami 
zdecydujecie, czy nie prze-
ginam trochę…

A co mi tam, prześlę je 
w piątek. Pozdrawiam.

Czy jest już „kurierek”?
Po pracy, jak zwykle 

robię zakupy w jednym 
z tuchowskich sklepów. 

Chleb właśnie do 
koszyka wkładam, słyszę 
ktoś mnie woła. 

Oglądam się. To starsza 
pani, tuchowianka, dobrze 
mi znana, dawno jej nie 
widziałam. 

Przed pandemią, 
regularnie, co miesiąc do 
Domu Kultury przycho-
dziła po świeży numer 
„Kuriera Tuchowskiego”.

Uśmiecha się do mnie. 
- Dzień dobry pani! – 

z uśmiechem jej mówię.
A ona jak zwykle pyta:
- Czy jest już 

„kurierek”?
- Niestety, nie ma 

jeszcze – odpowiadam.
- A kiedy będzie? – 

dopytuje.
- Na pewno po niedzieli 

– mówię.
- To dobrze, jak zwykle 

proszę zostawić mi kilka 
numerów dla znajomych 
i rodzinki – odpowiada.

Krówka za kuriera 
Po kuriera regularnie 

przychodził też pewien 
starszy pan, strażak. 

W tym roku odszedł na 
wieczną służbę do Pana. 

Z uśmiechem wchodził 
do Domu Kultury i prosił 
o egzemplarz nowego numeru 
„Kuriera Tuchowskiego”. 

A kiedy otrzymał, rękę 
wkładając do kieszeni, 
wyciągał z niej krówki. 

Zabierając gazetę, nic 
nie mówiąc, na ladzie 
w Punkcie Informacji 
Turystycznej zostawiał owe 
krówki i niepostrzeżenie 
znikał za drzwiami.

Chyba lubił kuriera 
i krówki…

Maria
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Zapytałem w jednym z pierwszych 
numerów „Kuriera Tuchowskiego”. Cho-
dziło mi o dwa jej wymiary: rzeczowy, 
czyli gazetę papierową drukowaną, którą 
trzyma się w ręku przed się i się ją czyta 
oraz duchowy, czyli gazetę, która będzie 
informować i przekazywać wiedzę o tym, 
co się działo, dzieje lub dziać będzie. Py-
tanie jest nadal aktualne, zasadne i coraz 
głębszym się wydaje. Co prawda kompu-

ter i nowe technologie „cyfrowo-chmurzaste” całkowicie nas pochła-
niają, ale jednak tradycyjnej gazety papierowej nie są w stanie zastąpić. 
Takiej, która pachnie drukiem, szeleści przy przeglądaniu, a litery, cy-
fry, rysunki i zdjęcia w niej zamieszczone wymagają od nas umiejęt-
ności czytania i rozumienia, dostrzegania i widzenia oraz myślenia. 
Takiej gazety, która jest bliżej natury, zdrowia i kultury społecznej. 
Ktoś powiedziałby, że gazeta w komputerze temu też dotrzymuje. Jeśli 
jest zredagowana i widoczna w formie gazety – pół biedy, ale jeśli tra-
dycyjne znaki zastępuje się piktografami i obrazami np. 3D, to nie jest 
to gazeta tylko jakiś komputerowy stwór. Niestety nasza cywilizacja 
za chwilę wyda gazety piktogra�czne, gdzie obrazki będą wyrażać to, 
co się działo, dzieje i dziać będzie, a jedna gestykulująca emotka odda 
opis i emocje. To będą gazety nie rzeczowe, nie duchowe i nie spo-
łeczne. Dlatego jak najdłużej powinniśmy czytać z uczuciem gazety 
drukowane. Jak najdłużej wydawać papierowego „Kuriera Tuchow-
skiego”, 100 kolejnych numerów i kolejnych, no chyba, że cyfrowa cy-
wilizacja zniszczy lasy i nie będzie papieru. Jak nie będzie papieru, to 
pytanie jeśli w ogóle będzie, to tylko o wersję cyfrową i w innym wy-
miarze relacji społecznych. Pomimo to wówczas też warto by pytać,  
po co komu gazeta? 

Janusz

Po co 
kom  
azeta  
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„Nocna zmiana” kojarzona 
jest z tajemniczością, skrytością, 
pracą, �lmem etc., a nawet z po-
lityką. W „Kurierze Tuchowskim” 
„nocna zmiana” to po prostu re-
dagowanie kuriera. Zazwyczaj  
„nocna zmiana” jesienią i zimą 
rozpoczynała się po godz. 20., 

a wiosną i latem po godz. 22. To są przyzwoite godziny do 
pracy, i wbrew pozorom pod osłoną nocy bardziej kreatyw-
ne i twórcze. Są teksty i zdjęcia, jest materiał, komputery 
z internetem w domach redakcyjnych oraz telefony. Są oso-
by, dwie: dyżurna redaktor odpowiedzialna Maria, dyżurna 
redaktor składająco-łamiąca Małgorzata, trzeci ja – docho-
dzący dyżurny redaktor. Bywali też redaktorzy wywoływa-
ni i czatujący, którzy jeszcze nie zasnęli. Rozpoczyna się re-
dagowanie, praca wre. E-mail: kuriertuchowski@interia.pl 
się grzeje do czerwoności w funkcjach: „odebrana” i „wysła-
na”, bo 70 razy tam i z powrotem w 40 minutach żadne łącze 
nie wytrzymuje. Telefony mobilne z głośno mówiącym nasta-
wieniem podpięte do prądu, bo baterie padły, jak nakręcone 
gadają i świecą, bo dodatkowo jeszcze za lampkę nocną robią. 
Redagowanie i łamanie kuriera trwa. 23.47 zerkniemy jeszcze, 
czy czasem nie przeoczyliśmy czegoś i czy nie została pusta 
strona. 0.18 w przekonaniu, że wszystkie litery i zdjęcia na 
stronach są, a tych nie brakuje, ślemy do druku. Bez dokony-
wania tajnych misji oraz przewrotów politycznych, w poczu-
ciu spełnienia siebie, ku chwale Tuchowa została zakończona  
„nocna zmiana”.

Janusz

Nocna 
zmiana
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Nocne łamanie o odzinach
Cały dzień w pracy. Praca, praca, praca – w pracy i w domu… 

Rankiem, w południe, wieczorem i w nocy. W pędzie, w biegu 
i przy biurku, i również przy „Tuchowskim Kurierze”, a przecież 
pozycja siedząca nie sprzyja dobremu samopoczuciu i zdrowiu. 
Nogi ścierpnięte, cieśń daje się też we znaki, głowa ciężka, kark 
boli… Oj, oj… Nic dziwnego, przecież nie ma się już osiemnastu 
lat. Strzyka człowieka tu i ówdzie, łamie w kościach nie tylko 
w dzień, ale również nocą. Kręgosłup wygięty w „S”, ręka od 
myszy sztywna, buzia się otwiera, a zamykają oczy. Kolejna kawa, 
tak – serio, w środku nocy i coś słodkiego, bo cukier w organizmie 
spada. A co tam jakieś zasady, przecież w nocy przekąsić małe 
co nieco też można... Trochę pomoże na chwilę, ale za moment 
znów łamie i łamie… I ciągle łamie, trzeba przecież jakoś wytłu-
maczyć to ciągłe łamanie. Co miesiąc to samo, piątek, świątek 
i niedziela… i tak przez kilka ostatnich lat. 

Piątek, piąteczek, piątunio – dla nas zwiastuje początek praco-
witego, łamanego weekendu. W sobotę porządnie trzeba zająć się 
domem, więc umawiamy się na wieczór. W niedzielę planujemy 
po sumie i po obiedzie, bo dzień święty święcić trzeba, a i obiad 
niedzielny z rodzinką zjeść się należy. Oczywiście, plan zostanie 
zrealizowany, pod warunkiem że mili goście nie przyjdą z wizytą. 
Zaczynamy więc łamać dziś, a kończymy za tydzień, czasem 
wcześniej, ale zwykle nocą albo gdy już świta. Zawsze po godzi-
nach pracy. Niezależnie czy pogoda tak, czy inaczej się zmienia 
i na człowieka lepiej czy gorzej wpływa. Czy księżyc w pełni, 
czy może w nowiu albo gdy gwiazda betlejemska na niebie się 
pojawia. W kościach łamie… i ja wcale nie skłamię – Małgosia 
cały czas kolejny numer „Kuriera Tuchowskiego” łamie i łamie… 
by zdążyć na czas…

Na zegarze 21.00 dochodzi, za chwilę 22.00 i 23.00 wybije, jak 
te zegary szybko chodzą, już 24.00 za chwilę minie… i niedługo 
zacznie świtać, nowy dzień się rozpocznie. Można tak łamać od 
wczoraj do dziś? Domownicy dawno już słodko śpią. Słychać 
miarowe ich oddychanie, a czasem tylko delikatne kogoś chra-
panie. Cisza, spokój dookoła – można łamać i na serwer drukarni 
śmiało się włamać. Ale cóż to za włamanie, skoro hasła są nam 
dobrze znane. A gdy wspólniczka jest wspaniała – współpraca 
włamywacza jest profesjonalna i doskonała. Do łamania mieć 
takiego wspólnika to skarb, nawet już w krzyżu przestaje łamać…

Czas goni, w drukarni niecierpliwie czekają i tylko czasem 
z niedowierzaniem pytają: czy Dom Kultury w Tuchowie pracuje 
też na nocki? Pracownicy drukarni mili niebywale, zawsze 
z uśmiechem odbierają telefon, rozmawia się z nimi wspa-
niale. Zawsze na problem zaradzą i pomogą. A jakież to „Kurier 
Tuchowski” ma względy? Oj, chyba jest uprzywilejowany, bo 
sam dyrektor drukarni czasem poza kolejnością do wydruku go 
„wciśnie” pomiędzy tygodniki i inne periodyki. Wie doskonale, 
że mieszkańcy w Tuchowie na gazetę już czekają i w Domu 
Kultury o nią pytają. Oj, serce radość ściska, niejeden człowie-
kowi pomoże, taką współpracę zawsze daj Boże! 

Wracając jednak do łamania… Ale cóż to za paradoks?  
Te nocne, służbowe rozmowy, pisanie, składanie i łamanie dość 
przyjemne się stają. Jakimś cudem człowiek nawet zdrowszy na 
duszy i ciele, nie strzyka już tak mocno i nawet w kościach mniej 
łamie… naprawdę i tym razem nie skłamię.

Ale… Pliki wciąż nie są gotowe. Nie ma co się dziwić. E-maili 
do jednego numeru jest bez liku, nawet od setki do ponad 
trzystu. Tak, nie przesadzam. Artykuły piszą i nadsyłają z urzędu, 
z poradni i OPS-u, szpitala, MOSiR-u, szkół, stowarzyszeń, 
fundacji i z parafii, takie czy inne instytucje i organizacje oraz 

zwykli mieszkańcy także. Wszyscy spieszą z mniej czy bardziej 
ważnymi informacjami, relacjami, zaproszeniami, plakatami, 
życzeniami i gratulacjami.

E-maile z tekstami dopiero na dysk są ściągane, a następnie 
dokładnie czytane. Poprawić trochę trzeba… Ach, ta polsz-
czyzna ciągle tak się zmienia. Dylematów bez liku, czy dużą 
literą czy małą napisane być powinno? A nóż komuś literówka 
się przytrafiła i zdanie zupełnie zniekształciła. Czasem autora 
tekstu lub zdjęcia też brakuje, więc na e-maila czym prędzej 
się odpisuje. Dzwonić o tak późnej porze przecież nie wypada. 
Mailuję i mailuję… tam i z powrotem, bo trzeba pilnie podgonić 
tę robotę. Ale nie tak prosto, przecież jest noc ciemna, ludzie 
śpią, a nie zajmują się robotą. No nie wszyscy, nie śpi też pewna 
miła redaktorka, która szybko odpisuje i obszerne materiały 
e-mailuje. Chyba ma wenę ogromną, co tylko wróciła z zagra-
nicznej podróżny, pisze i pisze, dzieląc się wrażeniami. Przy 
tym do artykułu przysyła „tysiące” zdjęć. Które wybrać? Sama 
zdecydować się nie może, więc redakcja pomoże w ich wyborze. 

W tym czasie Małgosia zdjęcia obrabia, na czerwono przecież 
„świecić” nie mogą. Stop! Czerwone światło w drukarni nie 
przejdzie, a i w gazecie zdjęcie niewyraźnie będzie. A przecież 
tego nie chcemy – zdjęcie uśmiech odbiorcy ma wywołać lub 
ważne wydarzenie zobrazować.

Senność człowieka zmaga błoga, ale jeszcze nie pora. Czas 
na przerwę, by nie zasnąć… Zimny prysznic dobry jest na prze-
budzenie, no i na lepsze widzenie. Potrzebne jedno i drugie, bo 
łamanie bywa dość długie... 

Czasem bywa też inny problem niemały – w gazecie ciasno, 
teksty się nie mieszczą… Co zrobić? Z czego zrezygnować? 
Które zdjęcie zmniejszyć, które podmienić, a które wyrzucić? 
Konsultujemy, dyskutujemy i „kombinujemy”. Małgosia wszystko 
trochę „utrzepie”, „coś” zmniejszy (-15), a inne „coś” zwiększy, 
np. +10. Takim to oto sposobem wszystko, co trzeba w „Kurierze 
Tuchowskim” się zmieści. Ostatni rzut oka, ostatnie poprawki 
i skład już prawie gotowy.

Redaktor naczelny też czuwa, na nasze e-maile odpisuje i nawet 
wszystko mu pasuje. Pochwali też czasem, na duchu podniesie 
i z troski powie: Idźcie już spać! Choć sam też jeszcze nie śpi. 
Dopytuje tylko, czy już gotowe? Jeszcze chwila, już kończymy 
i do akceptacji ślemy, by przed drukiem ostateczną wersję gazety 
zatwierdził. Piszemy więc do niego, ostatni skład emailem wysy-
łamy. Odpisuje i akceptuje, ale nie zawsze… Czasem się zdarzy… 
Czekamy… nie odpisuje… Czekamy jeszcze 5 minut… Pewnie 
go senność zmogła… Dłużej czekać nie możemy, do drukarni 
pliki ślemy. W duchu mając nadzieję, że będzie zadowolony.

Uff… jaka ulga, kolejny numer zamknięty, na serwer drukarni 
wysłany i do druku przyjęty. Nutka wątpliwości przez głowę prze-
myka, czy wszystko będzie ok? Czy nie ma żadnego chochlika, 
a nie daj Boże dużego „byka”? Zamykam laptopa, Małgosia 
komputer. Na dziś koniec. Kolejny numer za nami, oddychamy 
z ulgą. Życzymy sobie dobrej nocy i w senne marzenia uciekamy.

Można wreszcie głowę do poduszki przyłożyć, zasnąć i odpo-
cząć. Myśli ciągle się kotłują, jak wyjdzie gazeta, czy poprawki 
wszystkie naniesione, literówki zmienione, spójniki do nowego 
wersu przeniesione? Jednak nie trwa to długo, oczy same lecą, 
zmęczenie powoduje, że nawet baranów liczyć nie ma potrzeby. 
Jedynie spać trzeba szybko, bo godzin niewiele do ranka zastało, 
a tu nowy tydzień – poniedziałek, więc do Domu Kultury, do 
pracy na pierwszą zmianę iść by należało.

Maria
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 my lą o naszych czytelnikach
Od początku wydawania „Kuriera Tuchowskiego” założeniem zespołu redakcyjnego było dotarcie z nim do 

szerokiego grona odbiorców, do każdego mieszkańca miasta i gminy Tuchów, w każdy jej zakątek. Głównym 
celem było nie tylko informowanie o wydarzeniach kulturalnych i imprezach, ale również publikowanie 
i docieranie do mieszkańców z ważnymi informacji z Urzędu Miejskiego w Tuchowie, instytucji, organizacji 
i stowarzyszeń. Informowanie o realizacji projektów, działaniach ekologicznych i inwestycjach. Przeprowadzanie 
i publikowanie rozmów oraz wywiadów z mniej lub bardziej znanymi osobami i goszczącymi w Tuchowie 
gwiazdami. Zamieszczanie relacji z uroczystości kulturalnych, patriotycznych, religijnych i oświatowych, 
jubileuszy, koncertów, festiwali, wernisaży i wystaw. Informowanie o sukcesach sportowych, osiągnięciach 
uczniów i mieszkańców. Publikowanie informacji dotyczących różnych dziedzin życia społecznego, gospo-
darczego i kulturalnego miasta i gminy Tuchów, będących zapisem tego, co w naszym mieście i gminie się 
dzieje. Składanie świątecznych życzeń oraz gratulacji z okazji różnych jubileuszy.

Z radością pisaliśmy o dzieciach narodzonych w nowym roku oraz ze smutkiem żegnaliśmy znanych 
i zasłużonych mieszkańców naszej gminy.

Niejednokrotnie byliśmy tam, gdzie miały miejsce ważne i podniosłe uroczystości, wydarzenia kulturalne 
i imprezy. Gościliśmy również na okolicznościowych i kameralnych spotkaniach. Nie zabrakło nas podczas 
turniejów, rozgrywek sportowych, festynów i dożynek wiejskich.

Byliśmy, jesteśmy i nadal chcemy być blisko Was – czytelników „Kuriera Tuchowskiego”– mieszkańców 
miasta i gminy Tuchów, którzy na co dzień obdarzacie nas życzliwością i uśmiechem oraz dobrym słowem. 

Dziękujemy Wam za to, że jesteście oraz że z niecierpliwością czekacie i pytacie o kolejne numery naszej 
gazety. Tworzymy ją z myślą o Was i dla Was! 

Dziękujemy również za sugestie i uwagi oraz słowa krytyki. Z pokorą je przyjmujemy i wyciągamy z nich 
wnioski. Bowiem „Kurier Tuchowski” nie jest po to, by naszą lokalną społeczność dzielić, lecz po to, by ją łączyć!

Maria



j ile szl ty marzec 2021  nr 2         2

A o czym wy tam piszecie? Napisaliby-
ście o drożyźnie i że nas okradają w biały 
dzień.  Albo o tych,  co jak  w polityce się nie 
popisali, to ich dali do spółek.  Dlaczego nie 
piszecie, że komuś musiało na kasie zależeć 
i dlatego COVIDA-19 wyhodował i w świat 
wypuścił. O, albo na przykład napisalibyście 
o tym, no o tym, co w gazetach o nim pisali 
i w telewizji był, ten co się już do szóstej 
partii zapisał, a do kościoła dalej chodzi. 

No a o tym to już nie napiszecie, że ta, ta, taka celebrytka jedna, co po 
trzecim rozwodzie jest, czwartego faceta kończy �nansowo, a piątego już 
ma na oku, to o tym nie napiszecie? A o tym, jaka była akcja co z tymi 
marszami? Co oni w nich szli, no ci tacy z �agami, a tamci też z �agami 
na tych. O takich rzeczach to wy nie napiszecie, tylko w innych gazetach 
prawdę o świecie można wyczytać. Przecież moglibyście napisać, a choćby 
o tej aferze, co oni się tam zmówili i dogadali, zrobili przekręt na miliony, 
później się z tymi innymi ustawili i dlatego prokuratora miała na nich 
tylko jeden dowód, a i ten dowód sąd podobno zgubił i rozprawy nie 
będzie. To o tym wy nie napiszecie? Wy tylko piszecie o gminie i takie 
inne. Co się robi, co się buduje, gdzie, na jakie drogi są pieniądze, czym 
należy palić i w jakich piecach, w której szkole co się dzieje, kto, gdzie 
i z kim wygrał, jakie były imprezy i co będzie w kinie. Jest też o historii 
i ludziach, ale tutejszych. No jest gazeta, ale wy tylko o Tuchowie i gminie, 
i o tym, co tu się dzieje. Mniej więcej taki monolog usłyszałem razu 
pewnego od bardzo sympatycznego pana. Przyznałem mu rację, bo to, co 
powiedział, jest prawdziwe. To oznacza, że jak na gazetę bardzo lokalną, 
spełniamy wobec społeczności – nazwę to wzniośle – misję informacyjną, 
dokumentacyjną i komunikacyjną. Nie lubimy afer, skandali, swarów, 
hejtów. Chcemy być, jesteśmy i będziemy kulturalni.

Janusz

A kto tę 
azetę 

czyta   
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Tam w nie wpisujemy tytuły 
stron, np. miasto i gmina, albo 
kultura, oświata i inne. Otóż, 
jak leci hasło: „Trzeba jeszcze 
paginy”, ja, Maria, Małgorza-
ta i Anna, wszyscy  jesteśmy 
szczęśliwi. Dlaczego? Ano dla-
tego, że wpisujemy je, kiedy 
gazeta jest już gotowa, czyli na 
końcu. Najbardziej w kurierze 

nie lubimy pustych stron. Otwarty plik, wrzucone: jeden tekst i jakieś 
zdjęcie na jednej stronie czyli początek, a gdzie jeszcze minimum 15, a jak 
okaże się, że trzeba 32? Szczęśliwi jesteśmy, gdy z 30 tekstów o wydarze-
niach udaje się dokonać wyboru na pierwszą stronę (tzw. „jedynkę”) zapo-
wiedzi 4 lub 5, kiedyś 7 lub 9. To też wróży koniec redagowania i łamania 
gazety. Nieszczęśliwi jesteśmy, gdy chcemy na ostatnią stronę jakieś cieka-
we, humorystyczne teksty, rysunki i zdjęcia, najlepiej coś z kultury, ale ta-
kich nie mamy. Wtedy wychodzi jak zwykle – to damy, co mamy, a szkoda, 
bo jak mawiał Janusz Gajos, że „kultura to takie coś, co się w pale nie mie-
ści”. Gdybyśmy mieli na ostatnią stronę takie „że się w głowie nie mieści”, 
zamykalibyśmy numery z dobrym humorem, a wy pośmialibyście się albo 
zadumali, albo po głowie sympatycznie podrapali. Mamy zapał do reda-
gowania następnego numeru wtedy, kiedy ten, który zakończyliśmy, został 
nam dostarczony z drukarni i jeszcze drukarską farbą pachnie. Wtedy już 
mamy pomysły, już byśmy pisali, ale kilka dni odpoczynku od kuriera nie 
zaszkodzi. Nie mamy zapału do redagowania kolejnego numeru wtedy, 
kiedy zbliża się koniec miesiąca i widzimy puste moduły i bieluteńkie stro-
ny. Wtedy, kiedy musimy, a czujemy, że mamy puste głowy i opanował nas 
niż intelektualny. Tu następuje zryw emocjonalny, ambicjonalnie siebie py-
tamy: „Jak to? My nie damy rady?”. Uniesieni dodatkowo honorem godne-
go wywiązania się z obowiązku, piszemy, poprawiamy, układamy etc. aż do 
momentu takiego, kiedy najbardziej w kurierze lubimy paginy. 

Janusz

Naj ardziej 
w k rierze 
l imy a iny
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No to mamy  
dylemat   
i to niejeden

Codziennie każdy z nas staje przed mniejszym lub 
większym wyborem. Ileż to na co dzień w naszej głowie 
kotłuje się pytań, ile podejmujemy decyzji, ile rozwiązu-
jemy problemów i ile mamy dylematów oraz ilu doko-
nujemy wyborów? Nie inaczej jest podczas pracy nad 
kolejnymi numerami „Kuriera Tuchowskiego”. Tych 
pytań, dylematów i wyborów, jeszcze przed wydaniem 
pierwszego numeru, było co niemiara. Czy nie porwa-
liśmy się z motyką na księżyc? Czy zdołamy wydawać 
gazetę? Jak powinna ona wyglądać? Jaki powinna mieć 
tytuł? Kto powinien przy niej pracować i ją redagować? 
Jak często ma być wydawana? Czy ma być dwumie-
sięcznikiem, miesięcznikiem, a może kwartalnikiem? 
Czy kwartalnik nie będzie za gruby, a miesięcznik za 
chudy? Czy co miesiąc zdążymy ją wydać, czy może co 
dwa? Czy materiału będzie na tyle? A co będzie, gdy 
będzie za dużo? Jaką winietę, a jaki layout powinna mieć 
gazeta? Czy ma być odpłatna czy może bezpłatna? Nie 
były łatwe te wybory, lecz musiały zostać dokonane, aby 
„Kurier Tuchowski” mógł być wydawany.

Ale to nie był koniec pytań, dylematów i wyborów, 
z którymi przed i przy wydawaniu pierwszego numeru 
„Kuriera Tuchowskiego” redakcja musiała się zmierzyć. 
A był to dopiero pierwszy numer, a gdzie kolejne, aż 
do setnego? Lepiej było nie myśleć, co będzie dalej… 
Każdy kolejny numer niósł i nadal niesie ze sobą kolejne 
dylematy i wybory. Co pójdzie na „1”? Co zapowiadamy 
i które zdjęcia wybieramy? Jak kolejne strony układamy? 
Które zdjęcia do tekstów dobieramy, może wystarczy 
jedno, może dwa albo trzy, a może zmieści się ich pięć? 
Co zrobić, by tekst w wybranym miejscu się zmieścił, 
no i co zrobić, gdy tekst na stronie jednak w ogóle się 
nie mieści? Z którego zdjęcia lub zdjęć zrezygnować? 
Czym „zapchać dziurę”, gdy wolne miejsce zostało? 
Jak „rozciągnąć” gazetę, gdy stronę trzeba dodać? Jak 
gazetę ułożyć, gdy jedna z rozkładówek nijak do drugiej 
nie pasuje? Jak wcisnąć tekst przysłany do redakcji po 
terminie? Czy w tekście małą czy dużą literą winno być 
napisane, a może jedno zdanie dodane? Jak nazwać 
paginy? Jakie tytuły do tekstów wymyślić? Czy jednak 
dwa numery trzeba by połączyć, bo taka jest praktyczna 
i techniczna chwili potrzeba? Kiedy wydać gazetę, gdy 
święta „na ramieniu”? 

I można by tak zadawać pytania, nie dając na nie 
czytelnikom odpowiedzi. Ale przecież nie trzeba na 
nie odpowiadać. Analizując „za” i „przeciw”, „plusy” 
i „minusy”, w gazecie dobrze widać, jakie wybory zostały 
dokonane. A i takim sposobem jubileuszowy 100. numer 
przed świętami wielkanocnymi udało się wydać. 

Maria
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100 sto   licz a na
t ralna nastę jąca o 

 i o rzedzająca 101
I wydawałoby się, że na tym można by zakończyć rozważa-

nia o niej. Jednak z matematyczno-naukowego punktu widze-
nia może ona występować w różnych działaniach, a z ludzkiego 
przybiera ona różne formy oddziaływania. Liczba ta czasem staje 
się symboliczna, majestatyczna, a nawet magiczna. Czasem staję 
się liczbą narodową. Najczęściej używana jest do życzeń 100. lat 
w zdrowiu, szczęściu pomyślności, zatem odnosi się do przy-
szłości. A gdy używana jest do różnego rodzaju rocznic czy jubi-
leuszy, np. 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości czy 
100. jubileuszowy numer „Kuriera Tuchowskiego”, to wtedy sięga 
do przeszłości i zamyka ją. Tak sobie ludzie zagospodarowali tę 
liczbę, że ona zawsze dobrze pasuje, podkreśla i wyraża coś przed 
staniem się i po. W jednym i drugim przypadku zawiera w sobie 
pewnego rodzaju sacrum, a skoro tak, to okazję do świętowania. 
Rozważając owe 100, to jak na dobry zwyczaj przystało, „Kurie-
rowi Tuchowskiemu” świętować pora. 100 numerów w 10 lat  
to jubileusz całkiem okazały. A świętować jak? No cóż w czasie 
pandemii, tańców i hulanek nie urządzimy, toastu nie wzniesie-
my, tortu nie zjemy. Cóż, zostało nam wszystkim świętować tu, na 
tych stronach. Dlatego czujmy się jak na jubileuszowej imprezie, 
zobaczmy na okładki stu numerów kuriera, poczytajmy o tym, jak 
było, uśmiechnijmy się z wiarą i nadzieją, życząc sobie wzajemnie 
w zdrowiu 100. lat i setek kolejnych kurierów. 

Janusz

W szpargałach tysięcy tekstów na e-mailu „Kuriera Tu-
chowskiego” odnaleźliśmy jeden z najstarszych. Ponieważ re-
daktorzy pracowali i pracują nadal jako wolontariusze, zatem 
na chleb zarabiają gdzie indziej, stąd też nie mieli i nie mają 
nadal czasu, żeby odbywać wspólne spotkania redakcyjne. Dla-
tego uprzejmie się przypominając, wyznaczaliśmy sobie redak-
torską drogę, która miała doprowadzić nas do kolejnego nume-
ru. Żeby się lekko wzajemnie podkręcić, słaliśmy do się apele. 

Apel nie jasnogórski do Was Kochani!
Drogie sercu kuriera, Koleżanki i równie Drodzy Kole-

dzy. Redakcjo wspaniała, żeby kochana dopowiedzieć jeszcze. 
Czymże byłyby owe „łamy” tej gazety bez Was? Marną „tabula 
rasa”. Niekoniecznie 32 strony na dziewiąty numer musicie za-
pisać, ale o 6 mniej by się przydało.

Marysiu Kras, fundamencie nasz – jakiś wywiadzik, festyn 
sanktuaryjny, może w Siedliskach otwarcie DK, coś np. cieka-
wego wedle pomysłu swojego.

Bożenko Wrona, z tysięcy i jednej książki – biblioteka za-
wsze na czasie, a taniec naszych tuchowian młodych i ich suk-
cesy to rarytas wielki.

Halinko Piotrowska, wierna nam jak ta z Klękanej Górki – 
już coś napisałaś? Ale Halinko mnie nurtuje ta Klękana Górka 
zwłaszcza przed odpustem, pomyśl proszę.

Agnieszko Bąk, oświatę nam niosąca – gdyby jakieś coś na 
ten właśnie temat, albo też jakieś nowości w edukacyjno-admi-
nistracyjnym systemie byłoby fajnie poczytać.

Aniu Madejska, swoimi głębokimi oczy spójrz gdzieś 
w okolice i zapewne napiszesz, nie wiem czy z tej, czy z drugiej 
strony Białej.

Janku Duszo, stały felieton, jeśli coś masz ciekawego zrzu-
caj na dysk. Wiesz Janku, nurtują mnie pielgrzymki odpusto-
we, takie jak za dawnych lat.

Jarku Mirku, o Marysia mi mówi, że już coś wrzuciłeś, ale 
ty masz najświeższe info o tym, co w trawie piszczy w mieście 
i gminie. No to zrzucaj, jak tylko masz czas.

Grzegorzu Mastalerzu, w tandemie z Jarkiem, jak masz 
„news”, to bez kozery ślij na maila, a o tym wywiadziku to Ci 
tylko tak delikatnie przypominam, może w lipcu na sezon tu-
rystyczny?

Krzysiu Jasiński, nie zapomnij o programie odpustowym 
i ojcu Kazimierzu Plebanku – naszym tekściarzu, o kolei, 
o drodze do Zabłędzy, no i jakbyś miał jakiego „hita” nieko-
niecznie muzycznego.

Grzegorzu Górowski, a co tam w sporcie ostatnimi czasy 
stało się dobrego? 

Wiktorze Chrzanowski, nie będziesz miał pewnie czasu, 
ale jakbyś miał, to coś z zanadrza skrobnij, no to heja.

Januszu Smoliński, wywiad ze Zdzisławem Dąbczyńskim 
właścicielem �rmy Wimed (25 lat – jubileusz największej �rmy 
w Tuchowie) i pozostałe uzupełnienia oraz informacje.

Ja może strzelę wywiadzik z Tadeuszem Zakrzewskim, 
napisze o tym, jak kuriera po gminie rozwoziłem i jak czas 

pozwoli, to bym chciał o koniach przy Białej oraz samolocie 
w alejce podczas mojego pierwszego odpustu w Tuchowie, 
o spowiedzi nie wspomnę.

No i reszta się uzupełnia, nie powiem, że sama, ale się uzu-
pełnia.

Hej!  Janusz    

Dostawa    Data: 2013-06-14 21:06  dostawa Od: Redak-
cja Kuriera Tuchowskiego <kurier@tuchow.pl>Historia Dodaj 
do kontaktówZablokuj nadawcęPorządkuj Do: Bożena Wrona 
<…>;  Halina Piotrowska <…>;  Agnieszka Bąk <…>;  Anna 
Madejska <…>; Jan Dusza <…>; Jarosław Mirek <…>; Grze-
gorz Mastalerz <…>;  Krzysztof Jasiński <…>;  Grzegorz Gó-
rowski <…>;  Wiktor Chrzanowski <…>;   Janusz Smoliński 
<…>; Maria Kras <…> 

Przez 10 ostatnich lat naszej przygody z „Kurierem Tu-
chowskim” takich apeli, odezw, oraz innych listów redakcyj-
nych bardziej konkretnych i poważnych było więcej. Parę mo-
ich, kilka Marii Kras. One są na skrzynce pocztowej „Kuriera 
Tuchowskiego” w szpargałach tysięcy tekstów.

Janusz

 sz ar ałach tysięcy tekstów
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Czy to już? Kiedy to się stało? Czy to możliwe, że udało się popełnić już 100 numerów 
„Kuriera Tuchowskiego”? Pamiętam jak dziś lipiec 2012 roku. Były wakacje, piękne 
słoneczne dni, a my, nie wiedząc do końca jak, pracowaliśmy i składaliśmy pierwszy 
numer gazety. Ileż było obaw, wątpliwości, niepokoju i trochę, nie ukrywajmy – też 
strachu… Aż w końcu radość, kiedy z drukarni w Tarnobrzegu kurier UPS na palecie 
euro dostarczył do Domu Kultury w Tuchowie 2000 egzemplarzy cieplutkiego, pierw-

szego wydania „Kuriera Tuchowskiego”. I zżerająca nas ciekawość – jak wygląda, jak wyszedł na papierze gazetowym, czy nie popełniliśmy 
błędów? Na pierwszy rzut oka wyglądał całkiem dobrze, podobnie jak gazety, które można kupić w kiosku. Jednak przy bliższym jego 
„poznaniu” i przeglądnięciu doszliśmy do wniosku, że nie był doskonały i nie był, niestety, bez błędów. 

Popełniliśmy gazetę, więc popełniliśmy i błędy, i na dodatek było ich trochę. No, ale cóż, gazety nie popełnia każdy, a błędy? Któż ich 
nie popełnia? Chyba tylko ten, kto nic nie robi. A przy składaniu i wydaniu gazety roboty było niemało. Tym bardziej człowiek mógł się 
pomylić i niejeden błąd popełnić. Ale nie ma co się usprawiedliwiać, tłumaczyć, czy owe błędy zatajać. Choć z drugiej strony nie przystoi 
przecież gazety z błędami wydawać. Jednak tak było i nie ma co dyskutować, czy bynajmniej w tym temacie polemizować. W którymś 
z kolejnych, początkowych numerów ktoś mądry pokusił się nawet o ich policzenie. I podobno naliczył ich – uwaga – 60! Aż 60!? Tylko 60? 
Czy to dużo? No, na pewno nie mało! Przyjmując, że gazeta miała 20 stron, to chyba strasznej tragedii nie było. Przeliczając matematycznie –  
3 błędy przypadało na stronę. Aż? Czy tylko? Nie rozkładajmy tego na czynniki pierwsze, przecież to nie pierwsze i nie ostatnie były błędy. 

Należy jednak podkreślić, ale bynajmniej „Kuriera Tuchowskiego” nie przekreślić, że z każdym wydawanym numerem staraliśmy 
się czuwać nad tym, by tych błędów popełniać jak najmniej. Równocześnie zdawaliśmy sobie również sprawę z tego, że nie jest to takie 
proste i ich popełniania na pewno nie unikniemy. Pomimo to nie zrażaliśmy się i nie zniechęcaliśmy się krytyką i uwagami, które do nas 
docierały, wręcz przeciwnie – były one dla nas motywacją do lepszego popełniania gazety, i oczywiście chcieliśmy stanąć na wysokości 
tego zadania. Czy nam się to udało? Pozostawiamy ocenie czytelników.

Bez wątpienia staraliśmy się i nadal staramy z wielką determinacją, dokładnością i skrupulatnością wydawać kolejne numery „Kuriera 
Tuchowskiego”. Z numeru na numer byliśmy i jesteśmy coraz mądrzejsi i bardziej doświadczeni o popełnione błędy. Nie ma co się dziwić, 
przecież człowiek popełnia błędy i „człowiek uczy się na błędach”. 

Możemy domniemać, a nawet mieć pewność, że również w jubileuszowym 100. numerze niejeden błąd się trafi… Jesteśmy jednak 
w 100% przekonani, że nie popełniliśmy błędu, podejmując decyzję o wydaniu pierwszego i kolejnych dziewięćdziesięciu dziewięciu 
numerów „Kuriera Tuchowskiego”, i na pewno będziemy popełniać go nadal. Można przecież, co ostatnio modne się staje, popełnić 
tekst, artykuł, wiersz, program telewizyjny, a nawet obiad… Więc czemu nie popełnić „Kuriera Tuchowskiego”? Bowiem nie sztuką jest 
popełnić błąd, sztuką jest przyznać się, że się go popełniło.

Maria

Po ełnili my  
100 n merów 
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edakcja dzięk je
O wdzięczności i dziękowaniu znana i lubiana 

polska dziennikarka i podróżnicza, Martyna Wojcie-
chowska, powiedziała tak: „Poczuć wdzięczność to 
jedno. Ale druga rzecz, ten szalenie ważny krok, do 
którego bardzo was namawiam, to jest to, żeby umieć 
powiedzieć to na głos. Dziękuję – proste, piękne, 
magiczne słowo, które możemy powiedzieć każdemu 
na naszej drodze”. 

W 100. numerze „Kuriera Tuchowskiego” chcemy 
wyrazić swoją wdzięczność, wypowiedzieć na głos 
oraz w naszej gazecie napisać właśnie to proste 
i zarazem magiczne słowo „dziękuję”. 

Pragniemy, by dotarło ono do wszystkich, którzy 
począwszy od pierwszego do obecnego – setnego już 
numeru „Kuriera Tuchowskiego” stanęli na naszej 
drodze, razem z nami tą drogą szli, i tych, którzy 
z nami nadal nią idą. 

„Dziękuję” – powiecie może, co mi z „dziękuję”, 
ani namacalne, ani materialne, żadnej korzyści… 
W dzisiejszym, zmaterializowanym świecie przecież 
niemodne i rzadko wypowiadane. Ale czy nie jest 
potrzebne, nawet cenne i ważne? Ktoś kiedyś mi 
powiedział: „Nie oczekuj od nikogo wdzięczności, 
ale zawsze bądź wdzięczna”.

Tak rzadko jesteśmy za coś wdzięczni i nie umiemy 
docenić tego, co dostaliśmy od życia i innych ludzi. 
Niejednokrotnie narzekamy, jesteśmy niezadowoleni, 
a jednocześnie jesteśmy przekonani, że wszystko, co 
osiągnęliśmy, zawdzięczamy tylko sobie i to wyłącznie 
nasza w tym zasługa. 

Nic bardziej mylnego i wręcz rzec by można 
nieprawdziwego. Cóż może człowiek sam zrobić? Czy 
na co dzień zastanawiamy się, jak wiele zawdzięczamy 
innym ludziom? Ilu jest wspaniałych osób wokół? 
Czy udało by nam się osiągnąć to, co osiągnęliśmy, 
zrobić to, co zaplanowaliśmy, gdyby nie pomoc i życz-
liwość innych ludzi, a czasem zwyczajne wsparcie 
czy dobre słowo? Czy udałoby się nam wydać sto 
numerów „Kuriera Tuchowskiego”, bez Waszego, 
Kochani udziału? Oczywiście, że nie!

Czy zatem nie powinniśmy być Wam za to 
wdzięczni? I tak po prostu po ludzku, szczerze, z serca 
powiedzieć słowo „dziękuję”! Słowo, które przecież 
nic nie kosztuje. Słowo, które niesie ze sobą niesa-
mowitą energię i moc, może wywołać uśmiech na 
twarzy i kogoś zwyczajnie ucieszyć, a nawet podnieść 
na duchu i być najwspanialszym, co prawda nie 
materialnym, ale cennym i na długo zapamiętanym 
prezentem.

Kochani Redaktorzy, Współpracownicy i Czytel-
nicy! Dziś jest najlepsza okazja, by na łamach „Kuriera 
Tuchowskiego” podarować Wam ten maleńki prezent 
w postaci wielkiego słowa „dziękuję”! 

Nie sposób wyliczyć wszystkich osób, którym 
jesteśmy wdzięczni i pragniemy powiedzieć „dzię-
kuję”. Nie jesteśmy w stanie wszystkich wymienić 
z imienia i nazwiska, by kogoś przez przeoczenie 
nie pominąć. Próbowaliśmy wszystkich wypisać 
i policzyć. Wyszło nam dziewięć stron formatu 
A4, w słupku pisane – blisko 400 osób! Czytel-
ników w ogóle nie jesteśmy w stanie w Tuchowie 
i w dwunastu wioskach naszej gminy wyliczyć, nie 
wspominając o internautach w kraju i na świecie!

Niektórzy z Was gazetę tworzyli, z ogromną 
determinacją i samozaparciem dążyli, by osiągnąć 
zamierzony cel. Inni wchodzili i nadal wchodzą 
w skład zmieniającego się na przestrzeni dziesięciu 
lat zespołu redakcyjnego. Byli też tacy, którzy od 
początku gazecie kibicowali i ją wspierali. Są i tacy, 
którzy są jej wsparciem. Wiele osób od początku, 
w mniejszym lub większym stopniu, było bądź nadal 
jest zaangażowanych w pracę przy redagowaniu, skła-
daniu i wydawaniu kolejnych jej numerów. Z wieloma 
osobami współpracujemy, od wielu otrzymujemy 
materiały i teksty. Są też krytycy – oni także są ważni 
i o nich też wspomnieć należy. Dobra krytyka prze-
cież nie jest zła, a i jest potrzebna. Wielu jest również 
profesjonalnych fotografów oraz osób nadsyłają-
cych zdjęcia. Niektórzy, niestety, odeszli już do Pana, 
i pewnie tam w niebie relację z tego zdali, że również 
do naszej gazety pisali. Oni także na łamach „Kuriera 
Tuchowskiego” swoim życiem i tekstami się zapi-
sali. O naszych wiernych i kochanych czytelnikach 
również wspomnieć należy, bo czymże byłby bez 
nich „Kurier Tuchowski”?… 

„Kultura serca zaczyna się od wdzięczności” 
(Christa Meves). Kochani, w 100. numerze „Kuriera 
Tuchowskiego”, którego Wy wszyscy również jesteście 
współtwórcami i Wasza w nim duża zasługa, z serca 
płynącą wdzięcznością mówimy „dziękuję”! 

Maria
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Z okazji Świąt Wielkanocnych 
życzymy Państwu zdrowia 
i spokoju ducha. Niech wraz ze 
zmartwychwstaniem Chrystusa 
odrodzą się wiara i nadzieja 
w piękno świata i drugiego człowieka. 
Niech nie zabraknie miłości, 
zrozumienia, wrażliwości i szacunku. 
Życzymy, by ten czas dał Państwu siłę 
do pokonywania przeciwności losu
oraz pozwolił realizować 
plany i zamierzenia 
w życiu prywatnym i zawodowym. 

Burmistrz Tuchowa 
Magdalena Marszałek

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Stanisław Obrzut

Życzymy zdrowych i spokojnych 
Świąt Wielkanocnych. 

Niech ten wyjątkowy czas 
pamięci o cudzie 

zmartwychwstania 
da radość i z nadzieją 

na lepszy czas 
pozwoli patrzeć w przyszłość. 

Niech przyniesie uśmiech, 
kojący troski i wyzwoli dobro, 

którym będziemy się 
wzajemnie obdarzać.

Dyrekcja i Pracownicy 
Domu Kultury w Tuchowie 

oraz Redakcja 
„Kuriera Tuchowskiego”

Nr 2-3( )

Wiosną 2021 rozpisaliśmy się, 
że ho ho, a przecież nic takiego 
nadzwyczajnego się nie wydarzyło. 
Że 100. numer i że po raz pierwszy 
będzie mieć 52 strony? No to cóż, 
nawet gdyby setny miał sto stron, to 

tylko liczby. Treść czytelnicy weryfikują i oceniają. Dlatego 
miło nam jest, kiedy pytają o kuriera, a jeszcze milej wtedy, 
gdy widzimy ich zniecierpliwienie, że jeszcze go nie ma. 
Czasem zdarza się lekkie opóźnienie w jego wydaniu, ale 
ono spowodowane jest sytuacjami, które opisywaliśmy na 
poprzednich stronach. Nie chcemy, aby opóźnienia stały się 
standardem, chociaż ten 100. też kilka godzin po czasie jest 
wydany. Wybaczcie i przeczytajcie go z życzliwością. 

Dziękujemy Państwu – Mieszkańcom Tuchowa, przy-
jezdnym tu Gościom, naszym Czytelnikom za przychylność 
i serdeczność dla „Kuriera Tuchowskiego” przez cały czas 
jego wydawania. 100 jak już wspominaliśmy jest liczbą: 
symboliczną, majestatyczną, magiczną i jest też liczbą 
graniczną. Zatem ona kończy pewien etap i rozpoczyna 
nowy. Dlatego tuż po ukazaniu się 99. numeru udałem 
się do burmistrz Tuchowa Magdaleny Marszałek, żeby 
porozmawiać o tych etapach, szczególnie tym, który tuż po 
wydaniu 100. numeru rozpoczniemy. Ona zwyczajem swoim, 
czyli miłym uśmiechem, pragmatycznością i kreatywnością 
zarazem, odniosła się do nowego etapu (po 100. numerze) 
„Kuriera Tuchowskiego”, podkreślając szczególnie to, że 
jego rolą jest przekaz informacji oraz dokumentowanie i to 
zobowiązuje, w kolejnym etapie od 101. numeru poczynając.

Janusz

iosną 
2021
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O RO  

1  lutego 2021 r. 
odbyła się  ina -
guracyjna sesja 

Młodzieżowe  Rady miny 
Tuchów. Posiedzenie sesji 
odbyło się w om  lt ry 
w chowie w reżimie sani-
tarnym względnia ącym 
bezpieczeństwo wszystkich 
uczestników. 

Sesję zgodnie ze Statutem Młodzie-
żowej Rady Gminy Tuchów otworzył 
i prowadził do czasu wyboru prze-
wodniczącego Młodzieżowej Rady 
Gminy Stanisław Obrzut – przewod-
niczący Rady Miejskiej w Tuchowie.

Odczytał on sprawozdanie zawie-
rające informacje o wynikach prze-
prowadzonych wyborów, a następnie 
treść zaświadczenia o wyborze 
na radnego, po czym wywoływał 
nazwiska radnych elektów i wraz 
z Jerzym Odrońcem – opiekunem 
MRGT – wręczał zaświadczenia 
o wyborze. 

Radni krótko przedstawili się, 
poinformowali, jakie szkoły repre-
zentują oraz czym się interesują:

Szkoła Podstawowa prof. Jana 
Sajdaka w Burzynie:
Bartosz Zając

Szkoła Podstawowa im. o. W. Wit- 
kowskiego Redemptorysty 
w Karwodrzy:
Milena Budzik

Szkoła Podstawowa im. Stanisława 
Staszica w Tuchowie:
Julia Piątek
Anna Styrkowiec

Szkoła Podstawowa im. Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Siedliskach:
Aleksander Łątka
Wiktoria Kita

Szkoła Podstawowa im. Marii Kotul-
skiej w Jodłówce Tuchowskiej:
Agata Słomska

Szkoła Podstawowa im. Kornela 
Makuszyńskiego w Dąbrówce 
Tuchowskiej:
Sebastian Stańczyk

Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego 
Popiełuszki w Łowczowie:
Wanessa Sikoń

Szkoła Podstawowa im. ks. Prałata 
Władysława Gibały w Piotrkowi-
cach:
Patryk Lebryk

Niepubliczna Szkoła Podstawowa 
w Trzemesnej:
Oliwia Obal

Publiczna Szkoła Podstawowa  
im. sierż. AK Józefa Siwaka  
„Waligóry” w Buchcicach:
Maksymilian Nowak

Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Mesznej Opackiej:
Dawid Zioło

Liceum Ogólnokształcące  
im. Mikołaja Kopernika 
w Tuchowie:
Emilia Słowik
Dawid Mirek

Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego im. Bohaterów Bitwy 
pod Łowczówkiem w Tuchowie:
Daria Ciemięga
Emilia Jamka

W dalszej części posiedzenia 
przystąpiono do przeprowadzenia 
wyboru zarządu Młodzieżowej Rady 

Gminy Tuchów w głosowaniu tajnym, 
w wyniku którego radni wybrali:

• Przewodniczącą MRGT, którą 
została Daria Ciemięga 

• Wiceprzewodniczących 
MRGT, którymi zostali 
Emilia Jamka i Emilia 
Słowik

• Sekretarza MRGT, którym 
został Dawid Mirek 

Następnie radni uzyskali infor-
macje na temat zapisów ustawy 
o samorządzie gminnym oraz zostali 

zapoznani ze Statutem Młodzieżowej 
Rady Gminy Tuchów, w tym z zada-
niami Rady.

Na zakończenie sesji głos zabrała 
Magdalena Marszałek – burmistrz 
Tuchowa. Gratulując młodym 
radnym, mówiła: 

Drodzy Radni! Życzę Wam dużo 
nowych, wspaniałych pomysłów i reali-
zacji tych pomysłów. Byście się nie 
zrażali tym, co się nie uda. Dużo zależy 
od determinacji. A to, że kilka osób ma 
już doświadczenie w tej działalności, 

na pewno będzie pomocne w działa-
niach. Wszelkiej pomyślności na nowej, 
samorządowej drodze. Życzę, aby to 
nowe doświadczenie zaowocowało 
w dorosłym życiu.

Pani burmistrz podkreśliła, że 
bardzo zależy jej na współpracy 
z młodzieżą. Do życzeń przyłączyli 
się przewodniczący Stanisław Obrzut, 
zastępca burmistrza Wiktor Chrza-
nowski oraz radny Jerzy Odroniec.

Daria Ciemięga – przewodnicząca 
MRGT stwierdziła, że porządek sesji 

został wyczerpany, podziękowała 
wszystkim uczestnikom posiedzenia 
za udział w sesji, po czym zamknęła 
I sesję Młodzieżowej Rady Gminy 
Tuchów.

Gratulujemy nowo wybranym 
radnym Młodzieżowej Rady Gminy 
Tuchów. Wierzymy w to, że dzięki 
Waszemu zaangażowaniu oraz 
dążeniu do celu wspólnie zrealizujemy 
wiele ciekawych projektów i inicjatyw. 
Życzymy powodzenia w pełnieniu 
tych zaszczytnych funkcji.

łodzi samorządowcy
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 S O " 
MUZYCZNA

Szanowni aństwo, 
Drodzy Rodzice!

Dobrze znane jest powiedzenie, że 
dzieci to prawdziwy skarb i najważ-
niejsza życiowa inwestycja. Chcemy 
im zapewnić nie tylko szczęśliwe dzie-
ciństwo, ale i dobry start w dorosłe 
życie. Aby to osiągnąć, bardzo ważna 
jest dobra edukacja już od najmłod-
szych lat. Nauka w szkole sprzyja 
zdobywaniu wiedzy, umiejętności, 
rozwijaniu uzdolnień i życia w społe-
czeństwie. 

Jeśli Państwa dziecko ma być 
twórcze, mądre, aktywne i gotowe 
do osiągania sukcesów, warto zain-
westować w jego przyszłość przez 
edukację muzyczną, która nauczy 
je rozumieć świat i siebie poprzez 
kontakt z PIĘKNEM.

Rodzice!
Jeśli zastanawiacie się:
• dlaczego ważny jest jak 

najwcześniejszy kontakt 
dziecka z muzyką?

• czy warto uczyć gry na instru-
mentach od najwcześniejszych 
lat?

• co dziecko może zyskać dzięki 
edukacji w szkole muzycznej?

postaramy się odpowiedzieć na 
Wasze pytania.

Według badań naukowych profe-
sjonalna aktywność muzyczna:

• wspiera rozwój inteligencji 
– regularna gra na instru-
mencie dodatkowo motywuje 
do nauki, pomaga w osiąganiu 
lepszych wyników, uczy logicz-
nego myślenia, pozytywnie 
wpływa na rozwój języka 
i przyśpiesza gotowość do 
czytania

• rozwija poznawczo – pobudza 
wrażliwość zmysłową, koncen-
trację uwagi, proces spostrze-
gania oraz inwencję twórczą

• usprawnia zapamiętywanie 
i zdolność uczenia się – 
wg  badań naukowych np. 
muzyka barokowa przyśpiesza 
te procesy o 25%, muzyka 
Mozarta sprzyja lepszemu 
rozwojowi

• wspiera wydajność mózgu – 
już słuchanie muzyki we wcze-
snym dzieciństwie pomaga 
budować neuronalne ścieżki, 
które wpływają na rozwój 
języka, pamięci, poczucia 

przestrzeni. Gra na instru-
mencie uczy koordynacji obu 
półkul, co korzystnie wpływa 
na rozwój intelektualny

• wspiera społeczne zacho-
wania – dzieci obcujące 
z muzyką są mniej kłótliwe, 
o  zminimalizowanym 
poziomie zachowań agresyw-
nych, chętnie angażują się we 
współpracę, nie mają poczucia 
samotności

• pozytywnie wpływa na rozwój 
emocjonalny – aktywny 
kontakt z muzyką sprzyja 
empatii, zrównoważeniu, 
zdyscyplinowaniu i komuni-
katywności u dzieci

• kształtuje pozytywne cechy 
charakteru – wyrabia cierpli-
wość, wytrwałość, silną wolę, 
odporność na trud i zmęczenie 

• wspiera całościowy rozwój 
– dzieci uczą się płynnego 
i elastycznego ruchu, popra-
wiają postawę ciała, wzmac-
niają układ nerwowy i odde-
chowy, lepiej pracuje serce 
i rozwijają się mięśnie; szare 
komórki wolniej się starzeją

• ma działanie terapeutyczne 
– m.in. rozładowuje napięcia 
emocjonalne, niepokoje i lęki 
u dziecka

• kształtuje wrażliwość na 
piękno – rozwija wyobraźnię, 
zaspokaja potrzeby ekspresji, 
uczy nie tylko samodziel-
ności myślenia, ale i oceny 
estetycznej

Szanowni aństwo, 
Drodzy Rodzice!

Bez względu na to, jaki zawód 
będzie wykonywać Państwa dziecko 
w przyszłości, odniesie wymierne 
korzyści z edukacji muzycznej. Warto 
dać szansę dzieciom na skorzystanie 
z takiego dobrodziejstwa, jakim jest 
poznanie i czynne uprawianie tej 
wyjątkowej dziedziny sztuki, którą 
jest MUZYKA.

Uczyńmy wszystko, co w naszej 
mocy, aby dać dzieciom szansę na jak 
najpełniejszy rozwój i jak najlepszą 
jakość dorosłego życia.

„Muzyka jest bowiem tą wyjąt-
kową mową, którą się wszystkie 
rozumieją ludy”. (Deotyma)

opracował J.M. ładysz

arto kształci  się  
w szkole m zycznej

zkoła zyczna  sto nia 
w chowie za rasza

M  stopnia w chowie 
prowadzi na kę 
w 6-letnim oraz 

4-letnim cykl  na czania. 

Zajęcia w szkole muzycznej mają 
miejsce od wczesnych godzin popo-
łudniowych. Kandydaci mogą podjąć 
naukę gry na: fortepianie, skrzypcach, 
wiolonczeli, gitarze, flecie, klarnecie, 
saksofonie, trąbce, puzonie, akorde-
onie i instrumentach perkusyjnych. 
Ważną cechą szkoły muzycznej 
w Tuchowie jest indywidualna 
edukacja uczniów, a także rozwijanie 
umiejętności pracy zespołowej. Nasi 
absolwenci kontynuują naukę w szko-
łach muzycznych II stopnia, a także 
są laureatami konkursów w kraju i za 
granicą, gdzie zdobywają czołowe 
lokaty i wyróżnienia.

Do klasy pierwszej SM I st. 
o 6-letnim cyklu kształcenia przyj-
mowani są kandydaci w wieku od 7. 
do 9. roku życia (ukończenie w roku 
kalendarzowym).

Na wniosek rodziców naukę 
może także rozpocząć dziecko, które 
w danym roku kalendarzowym kończy 
6 lat. Dyrektor szkoły przyjmuje 
dziecko w wieku 6 lat, jeżeli korzystało 
ono z wychowania przedszkolnego 
w roku szkolnym poprzedzającym 
rok szkolny, w którym ma rozpocząć 
naukę w szkole podstawowej albo 
posiada opinię o możliwości rozpo-
częcia nauki w szkole podstawowej 
wydaną przez publiczną poradnię 
psychologiczno-pedagogiczną, albo 
niepubliczną poradnię pedagogiczną 
wpisaną do ewidencji prowadzonej 
przez jednostkę samorządu teryto-
rialnego oraz pracowników posia-
dających kwalifikacje określone dla 
pracowników publicznych poradni 
psychologiczno-pedagogicznych. 

Do klasy pierwszej cyklu 
4-letniego przyjmowani są kandy-
daci w wieku od 10 do nieukończo-
nych 16 lat w roku kalendarzowym.

OR J  J
Szkoła pracuje 6 dni w tygodniu. 

Lekcje odbywają się od poniedziałku do 
soboty i są indywidualne oraz grupowe 
w ramach 2 cykli nauczania. Zajęcia 
odbywają się w godzinach popołudnio-
wych i obejmują przedmioty:

dla klas I-III cyklu 6-letniego 
ZAJĘCIA INDYWIDUALNE: 
• instrument główny – 2 x 30 min.
ZAJĘCIA GRUPOWE: 
• kształcenie słuchu – 2 x po 45 min.
• rytmika – 1 x 45 min.
• zespół rytmiczny – 1 x 45 min.

dla klas IV-VI cyklu 6-letniego
ZAJĘCIA INDYWIDUALNE: 
• instrument główny – 2 x po 45 min.
• fortepian dodatkowy (od kl. V/6 

dla wszystkich uczniów, z wyjąt-
kiem pianistów i akordeonistów) 
– 1 x 30 min.

ZAJĘCIA GRUPOWE: 
• kształcenie słuchu – 2 x po 45 min.
• audycje muzyczne – 1 x 45 min.
• zespół kameralny – 2 x 45 min.
• chór lub orkiestra – 2 x 45 min.

W 6-letnim cyklu nauczania 
kandydaci mogą podjąć naukę gry na: 
fortepianie, skrzypcach, wiolonczeli, 
gitarze, flecie, klarnecie, saksofonie, 
trąbce, akordeonie i perkusji. Ponadto 
od klasy II uczniowie mają zajęcia 
z akompaniatorem (z wyjątkiem klas 
fortepianu, akordeonu i gitary).

dla klasy I cyklu 4-letniego
ZAJĘCIA INDYWIDUALNE: 
• instrument główny – 2 x 45 min. 
ZAJĘCIA GRUPOWE: 
• kształcenie słuchu – 2 x 45 min.
• zespół wokalny – 1 x 45 min.

dla klas II-IV cyklu 4-letniego
ZAJĘCIA INDYWIDUALNE: 
• instrument główny – 2 x w tygo-

dniu po 45 min. 
• fortepian dodatkowy (od kl. III/4 

dla wszystkich uczniów, z wyjąt-
kiem pianistów i akordeonistów) 
– 1 x 30 min. 

ZAJĘCIA GRUPOWE: 
• kształcenie słuchu – 2 x w tygodniu 

po 45 min.
• audycje muzyczne – 1 x w tygodniu 

45 min. 
• zespół kameralny – 2 x 45 min.
• chór lub orkiestra – 2 x 45 min.

W 4-letnim cyklu nauczania 
kandydaci mogą podjąć naukę gry 
na: wiolonczeli, gitarze, flecie, klar-
necie, saksofonie, trąbce, puzonie, 
akordeonie i perkusji. W uzasad-
nionych wypadkach na skrzypcach 
i fortepianie. Ponadto od klasy II 
uczniowie mają zajęcia z akompania-
torem (z wyjątkiem klas fortepianu, 
akordeonu i gitary).

Szkoła dba o wszechstronną, indy-
widualną edukację uczniów, a także 
zachęca do kontynuacji nauki w szko-
łach muzycznych II stopnia. Naukę 
w szkole może także rozpocząć dziecko, 
które w danym roku kalendarzowym 
kończy zajęcia z wychowania przed-
szkolnego i posiada opinię o możli-
wości rozpoczęcia nauki, wydaną przez 
publiczną poradnię psychologiczno-
-pedagogiczną, która zaświadcza 
o dojrzałości emocjonalnej dziecka. 

Do Szkoły Muzycznej I st. 
w Tuchowie przyjmowani są kandy-
daci bez przygotowania muzycznego, 
na podstawie badania przydat-
ności, które polega na sprawdzeniu 
uzdolnień muzycznych i predyspo-
zycji do nauki gry na określonym 
instrumencie. Badanie uzdolnień 
muzycznych kandydatów do szkoły 
muzycznej I st. obejmuje spraw-
dzenie predyspozycji słuchowych 
(słuch wysokościowy, słuch harmo-
niczny, słuch analityczny, poczucie 
tonalne, poczucie rytmu, pamięć 
muzyczna) dziecka. Przeprowadzane 
jest w formie ustnej oraz praktycznej. 
Każde dziecko proszone jest o zaśpie-
wanie piosenki. O ostatecznym 
przydziale na instrument decyduje 
komisja rekrutacyjna, kierując się: 
• wyborem instrumentu przez 

kandydata, 
• jego predyspozycjami do gry na 

wybranym instrumencie, 
• brakiem przeciwwskazań do gry 

na wybranym instrumencie, 
• wiekiem kandydata.

M  J  
O S  S J 
Egzamin kwalifikacyjny przepro-

wadzany dla kandydata ubiegającego 
się o przyjęcie do szkoły artystycznej 
do klasy wyższej niż I lub na semestr 
wyższy niż I oraz w przypadku prze-
chodzenia ucznia z jednej szkoły arty-
stycznej do innej szkoły artystycznej 
lub wniosku kandydata o przyjęcie 
do szkoły artystycznej w trakcie roku 
szkolnego obejmuje wiedzę i umie-

jętności z zajęć edukacyjnych arty-
stycznych w zakresie odpowiadającym 
zrealizowaniu podstawy programowej 
kształcenia w zawodach szkolnictwa 
artystycznego na etapie umożliwia-
jącym przyjęcie odpowiednio kandy-
data albo ucznia do klasy, o przyjęcie 
do której kandydat albo uczeń się 
ubiega lub na semestr, o przyjęcie na 
który kandydat albo uczeń się ubiega. 
Szkoła umożliwia przeprowadzenie 
egzaminu kwalifikacyjnego, jeśli 
pozwala na to organizacja pracy. 

Egzamin obejmuje: 
• część praktyczną (instrument 

główny) z przygotowanych 
utworów według podstawy progra-
mowej odpowiedniej klasy,

• część pisemną z kształcenia słuchu,
• sprawdzenie ogólnej wiedzy 

muzycznej w zakresie odpowia-
dającym zrealizowaniu podstawy 
programowej odpowiedniej klasy.

RM   R -
O   M  

J O O 
S  S J 

Badanie przydatności kandy-
datów oraz egzamin kwalifikacyjny 
do klasy wyższej SM I st. odbywają 
się w czerwcu każdego roku szkolnego 
(ze względu na obecną sytuację epide-
miczną konkretne daty będą podane 
w późniejszym terminie). Przed przy-
stąpieniem do badania przydatności 
należy w sekretariacie szkoły złożyć 
kopię świadectwa ukończenia klasy 
w szkole ogólnokształcącej. 

S  OS  
Dla kandydatów przystępujących 

do badania przydatności lub egzaminu 
kwalifikacyjnego do klasy wyższej 
termin składania wniosków wraz 
z zaświadczeniem lekarza o stanie 
zdrowia kandydata do PSM  I st. 
upływa 10 czerwca każdego roku 
szkolnego. Wnioski wraz z zaświad-
czeniem lekarza rodzinnego o stanie 
zdrowia kandydata prosimy kierować 
na adres: e-mail: sm@tuchow.pl lub 
drogą pocztową: Dyrekcja SM I st.,  
ul. Jana Pawła II 2, 33-170 Tuchów lub 
złożyć osobiście w godzinach pracy 
sekretariatu szkoły.

O OS   
Lista kandydatów zakwalifikowa-

nych i niezakwalifikowanych do szkoły 
zostanie podana do publicznej wiado-
mości w terminie 7 dni od dnia prze-
prowadzenia badania przydatności na 
stronie internetowej SM w Tuchowie 
w zakładce „Rekrutacja” oraz na 
szkolnej tablicy ogłoszeń. 

Lista kandydatów przyjętych 
i nieprzyjętych do szkoły zostanie 
podana do publicznej wiadomości do 
20 sierpnia 2021 r. na stronie interne-
towej SM w zakładce „Rekrutacja” oraz 
na szkolnej tablicy ogłoszeń. Uczeń 
przyjęty do szkoły muzycznej na 
podstawie egzaminu kwalifikacyjnego 
uzupełnia różnice programowe z zajęć 
edukacyjnych na warunkach ustalo-
nych przez nauczycieli prowadzących 
poszczególne zajęcia edukacyjne.

UWAGA!!!
SZKOŁA WYPOŻYCZA 

NIEKTÓRE INSTRUMENTY ZA 
SYMBOLICZNĄ ODPŁATNOŚCIĄ, 

SZCZEGÓLNIE UCZNIOM  
KLAS I i II OBU CYKLI  

(NA PODSTAWIE OBOWIĄZUJĄCEGO 
DRUKU REWERSU).

opracował J.M. ładysz
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łodzie  z rojekt  ówna  zanse 2020  
z d je lodrom i zor aniz je 

iędzy okoleniowy rniej ry w le
ANNAMADEJSKA 

Przed nimi jeszcze 
mnóstwo pracy, bo 
przedsięwzięcie, które 

ma ą zamiar zrealizować 
wymaga szereg  działań, 
dobre  organizac i, współ-
pracy. le oni to cz ą, est 
w nich ta energia i chęć, by 
wziąć dział w pro ekcie 
innym niż wszystkie, 
w projekcie Programu 

olsko- merykańskie  
ndac i olności „Równać 

Szanse 2020”, prowadzonym 
przez olską ndac ę zieci 
i Młodzieży.

Dom  Kultury w Tuchowie po raz 
kolejny wziął udział w Regionalnym 
Konkursie Grantowym „Równać 
Szanse”. Spośród 101  wniosków 
złożonych tylko z regionu Polski 
południowo-wschodniej 31 znalazło 
się na liście rekomendowanych do 
dofinasowania. Wśród nich nasz 
projekt „Tuchowski bulodrom – 
razem działajmy i razem zagrajmy”. 
Dotacja, którą otrzymaliśmy, to 
8 408 zł. Są to pieniądze przeznaczone 
dla młodzieży – na ich działania, ale 
również spotkania i wyjazdy.

Program „Równać Szanse” to 
program skierowany do młodzieży 
z małych miejscowości, swymi zało-
żeniami całkowicie odbiegający od 
programów, w które wrzucana jest 
młodzież. Od samego początku 
młodzi ludzie mają poczucie spraw-
czości. Uczestniczą w projekcie 
znacznie wcześniej niż od momentu 
jego realizacji. Jeśli mają pomysł, 
angażują się już na poziomie pisania 
projektu. Tak było i w tym przypadku. 
Agata, Kuba i Wojtek zostali z nami 
po ubiegłorocznym projekcie i mieli 
znaczący wpływ na projekt, który 
napisaliśmy. Młodzież, podejmując 
działania projektowe, wchodzi w rolę 
dorosłego, odpowiedzialnego czło-
wieka i dzięki temu nabywa szereg 
kompetencji społecznych, m.in. takich 
jak: umiejętność pracy w grupie, 
planowania, podejmowania decyzji, 
odpowiedzialności, komunikacji ze 
sobą i otoczeniem, ale także pozna-
wania własnych mocnych i słabych 
stron, rozpoznawania w sobie swoich 
talentów i umiejętności dzielenia się 
nimi z innymi. A przy tym wszystkim 
młodzi ludzie mają świadomość, że są 
ważni, że są potrzebni, że mogą coś 
dobrego zrobić, że mogą zadziałać, 
że zostaną dostrzeżeni we własnym 
środowisku.

Nasz projekt rozpoczął się w lutym 
i zakończy się w lipcu 2021 r. Uczest-
niczy w nim 15 wspaniałych, młodych 
ludzi: Amelia Majcher, Aleksandra 
Hanak, Aleksandra Walocha, Agata 
Janusz, Julia Kielawa, Zuzanna Kras, 
Dominika Dunaj, Oliwia Nalepka, 
Gabriela Cieśla, Wiktoria Karpiel, 
Kacper Hajduk, Kuba Łątka, Wojciech 
Mokrzycki, Jakub Madejski oraz Piotr 
Bakuliński. Jesteśmy już po pierw-
szych spotkaniach integracyjnych 
i organizacyjnych. Młodzież poznała 
program, rozpracowała projekt, 
nawiązała współpracę z MOSiR-em 
Tuchów – partnerem projektu oraz 
Urzędem Miejskim w Tuchowie 
i otrzymała gadżety z PFDiM oraz 

FO
T. D

K TU
C

H
Ó

W

zanowni 
Pa stwo  

yrektorzy  
Na czyciele  

czniowie 
wszystkich 
ty ów szkół

  

towarzyszenia 
„Społeczne Ognisko 
Muzyczne” w Tuchowie 

wspólnie z Prywatnym 
ro es onalnym onserwa-

tori m M zycznym  st. 
w Tuchowie oraz Centrum 

aderewskiego w ąśne  
Dolnej organizuje konkurs 
wiedzy o gnacym Janie 

aderewskim w 80. rocznicę 
ego śmierci. 

Chcemy w ten sposób przybliżyć 
postać tego wielkiego Polaka, który 
łączył w swym życiu i działalności 
miłość do ojczyzny i muzykę. Zapra-
szamy serdecznie uczniów wszyst-
kich typów szkół do udziału w tej 
wyjątkowej imprezie patriotyczno-
-artystycznej. Szczegóły konkursu 
i regulamin znajdują się na stronie 
internetowej Centrum Paderewskiego 
w Kąśnej Dolnej i Szkoły Muzycznej 
I stopnia w Tuchowie. 

 oczekiwani  na zgłoszenia 
z pozdrowieniami  

Organizatorzy

rre it 
hrist s 
ere   

Allel ja  
Już niedługo zabrzmią 
wielkanocne dzwony 

zwiastujące tę radosną  
dla ludzi wieść.  

Dyrekcja, Nauczyciele 
i Społeczność Szkoły Muzycznej 

I st. w Tuchowie życzą,  
aby moc Chrystusowego 
zwycięstwa nad śmiercią 

napełniła nasze serca i umysły 
radością, nadzieją i pokojem. 

Niech ten świąteczny czas  
zbliży nas do siebie; sprawi, 

byśmy byli wrażliwi na potrzeby 
innych i pokonywali wszelkie 

trudności życia.

Radosnego Alleluja!

ustaliła harmonogram działań. 
W maju ruszą z budową bulodromu, 
a w lipcu przeprowadzą Międzypoko-
leniowy Turniej Gry w Bule.  Czym 
jest bulodrom? Jak gra się w bule? 
Gdzie będzie tuchowski bulodrom? 
Warto śledzić na bieżąco to, co robią 
młodzi i mocno trzymać kciuki za 
nich. My bardzo się cieszymy, że 
mamy na naszym kulturalnym pokła-
dzie młodzież gotową do działania, 
aktywną, zaangażowaną! 

Jest młodzież, est siła
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S O  PODSTAWOWA
SIEDLISKA

czniowie w  eta ie  
konk rs  arkowe o

kcesy w konk rsach

AL NA O RO S
iło nam poin or-
mować, że czniowie 
ze Szkoły odsta-

wowe  im. ard. Ste ana 

yszyńskiego w Siedliskach 
odnieśli podwó ny s kces 
w konkursach zorganizowa-
nych przez Stowarzyszenie 
„ rzy a ni zieciom - rzy-
a ni Szkole” oraz Szkołę 

 Pieszy ajd ro em ilczym Pamięci ołnierzy yklętychAL NA O RO S

 marca 2021 r. Szkoła 
Podstawowa im. Kardy-
nała Ste ana yszyń-

skiego w Siedliskach zorga-
nizowała  ieszy Ra d 
Tropem Wilczym. 

Niestety z wiadomych względów 
nie mógł się odbyć w terenie, ale 
mimo wszystko się odbył... stacjo-
narnie. W 10 szkołach zameldowały 
się 3-osobowe drużyny uczniowskie 
wraz z opiekunami:
1. Szkoła Podstawowa im. Stani-

sława Staszica w Tuchowie – 
drużyna podpułkownika Łukasza 
Konrada Cieplińskiego, ps. „Pług”, 
„Ostrowski”, „Ludwik”, „Grzmot”

2. Szkoła Podstawowa im. prof. Jana 
Sajdaka w Burzynie – patronem ich 
grupy był generał brygady August 
Emil Fieldorf ps. „Nil” 

3. Szkoła Podstawowa im. Batalionu 
AK „Barbara” w Lubaszowej – 
drużyna pod patronatem Danuty 
Heleny Siedzikówny ps. „Inka” 

4. Szkoła Podstawowa im. Marii 
Kotulskiej w Jodłówce Tuchowskiej 
na czele z rotmistrzem Witoldem 
Pileckim ps. „Witold”, „Druh”

5. Szkoła Podstawowa im. Kornela 
Makuszyńskiego w Dąbrówce 
Tuchowskiej – patronem drużyny 
był major Hieronim Kazimierz 
Dekutowski ps. „Zapora”

6. Szkoła Podstawowa im. o. Włady-
sława Witkowskiego Redempto-

rysty w Karwodrzy – patronem 
grupy był porucznik Franciszek 
Majewski ps. „Słony”, „Olek”, 
„Mściciel”, „Błyskawica” 

7. Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego 
Popiełuszki w Łowczowie 
z patronem podporucznikiem 
Zdzisławem Stanisławem Badochą 
ps. „Żelazny”

8. Szkoła Podstawowa im. ks. Prałata 
Władysława Gibały w Piotrkowi-
cach z Bohaterem Wyklętym star-
szym sierżantem Mieczysławem 
Dziemieszkiewiczem ps. „Rój”

9. Szkoła Podstawowa w Mesznej 
Opackiej z wachmistrzem Józefem 
Franczakiem ps. „Lalek”, „Laluś”, 
„Guściowa”

10. Drużyna ze szkoły organiza-
torów, czyli drużyna 
ze Szkoły Podsta-
wowej im. Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego 
w Siedliskach, która 
uczestniczyła w rajdzie 
ku pamięci:

• majora Zygmunta 
Edwarda Szendzielarza 
ps. „Łupaszka” 

• porucznika Jana Rodo-
wicza ps. „Anoda”

• p o d p o r u c z n i k a 
Edwarda Taraszkie-
wicza ps. „Żelazny”

• podporucznika Anatola Radziwo-
nika ps. „Olech”

• kapitana Zdzisława Brońskiego 
ps. „Uskok”

• podporucznika Tadeusza Zawadz-
kiego ps. „Kajman”, „Tadeusz”, 
„Zośka”
O godz. 8.50 nastąpiło łączenie 

uczestników na platformie ZOOM, 
by punktualnie o godz. 9.00 rozpo-
cząć uroczystość. Nastąpiło powitanie 
uczestników: uczniów, dyrektorów 
i nauczycieli oraz gości. Swoją obec-
nością zaszczycili nas: burmistrz 
Tuchowa Magdalena Marszałek, 
przewodniczący RM w Tuchowie 
Stanisław Obrzut, dyrektor Domu 
Kultury w Tuchowie Janusz Kowalski 
oraz dr Marcin Chorazki z Oddzia-

łowego Biura Edukacji Narodowej 
Instytutu Pamięci Narodowej Oddział 
w Krakowie. Po powitaniu nastąpiła 
prezentacja drużyn i odczytanie frag-
mentu listu Prezydenta RP Andrzeja 
Dudy skierowanego do organizatorów 
i uczestników tegorocznych obchodów 
Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklę-
tych. Dalsza część to drużynowy 
konkurs wiedzy o Bohaterach Wyklę-
tych. O godz. 10.10 rozpoczęła się 
prelekcja dr. Marcina Chorazkiego 
o antykomunistycznym podziemiu 
– działalności Żołnierzy Wyklętych. 
Po prelekcji głos zabrała burmistrz 
Tuchowa Magdalena Marszałek 
i przewodniczący Rady Miejskiej 
w Tuchowie Stanisław Obrzut. Na 
samym końcu zostały oficjalnie ogło-

szone wyniki w konkursie 
plastycznym na projekt 
znaczka pocztowego 
o Żołnierzach Wyklętych: 

I miejsce: Nicoletta 
Piotrowska – SP Burzyn, 
Wiktoria Łątka – 
SP  Siedliska, Zuzanna 
Łątka – SP Tuchów

II miejsce: Kinga 
Barnaś – SP Tuchów, 
Kamila Pypeć – SP Burzyn, 
Artur Budzik – SP Luba-
szowa, Zuzanna Gawron 
– SP Tuchów

III miejsce: Aleksandra Damian – 
SP Lubaszowa, Jan Szary – SP Tuchów, 
Paulina Rzepka – SP Jodłówka 
Tuchowska, Wiktoria Chrzan – 
SP Tuchów

Wyróżnienia: Alicja Rojek – 
SP  Tuchów, Gabriela Smosna – 
SP  Lubaszowa, Zuzanna Igielska – 
SP Tuchów

Wszystkie prace zostały zaprezen-
towane na wystawie w Domu Kultury 
w Tuchowie. Natomiast laureaci 
drużynowej rywalizacji w konkursie 
wiedzy o Żołnierzach Wyklętych to: 

I miejsce: drużyna z Piotrkowic 
w składzie: Joanna Prokop, Martyna 
Prokop i Natalia Cichy

II miejsce: drużyna z Karwodrzy 
w składzie: Klaudia Słowik, Oliwia 
Iwaniec i Wiktoria Ryba 

III miejsce: drużyna z Lubaszowej 
w składzie: Radosław Foryś, Mikołaj 
Sukiennik i Teodor Szary

Cała uroczystość zakończyła 
się zapewnieniem, że za rok znów 
się spotykamy, żywiąc nadzieję na 
spotkanie w terenie! Całe przedsię-
wzięcie zostało przygotowane przez: 
Halinę Piotrowską, Ewę Ustjanowską, 
Waldemara Siwka i Marka Mikosa. 

10 marca Halina Piotrowska 
i Marek Mikos odwiedzili wszystkie 
szkoły, wręczając laureatom nagrody 
oraz pamiątkowe dyplomy dla szkół!

„ ie zwycza na świętość  nasz atron,  
Pasterz i Nauczyciel”

AL NA O RO S

2  l tego 2021 r. odbył 
się  etap  edyc i 
konkursu „Pozna-

jemy Parki Krajobrazowe 
Polski”. 

W etapie gminnym rywalizo-
wały dwie drużyny między sobą: ze 
szkoły podstawowej w Buchcicach 

i ze szkoły podstawowej w Siedli-
skach. Pojedynek ten wygrała drużyna 
z siedliskiej szkoły w składzie: Kata-
rzyna Sterkowiec, Mateusz Cygnar 
i Remigiusz Chaim. Konkurs w każdej 
ze szkół przeprowadzony był pod 
okiem pracowników Parków Krajo-
brazowych, tak więc zasady konkursu 
zostały w pełni zachowane. Gratulu-
jemy uczniom i trzymamy kciuki za 
III etap konkursu! 

odstawową im. ardynała 
Ste ana yszyńskiego 
w Ryglicach. 

W Małopolskim Konkursie 
Wiedzy o kardynale Stefanie 
Wyszyńskim „(Nie)zwyczajna świę-
tość – nasz Patron, Pasterz i Nauczy-
ciel” Aleksander Łątka z kl. 6 zajął 
I miejsce, Karol Czopek z kl. 8 zajął 
III miejsce, a Oliwia Kita i Gabrysia 
Niemiec z kl. 5b uzyskały wyróż-
nienie! 

Natomiast Wiktoria Kita i Dawid 
Kita otrzymali wyróżnienie w Mało-
polskim Konkursie Plastycznym na 
„Projekt graficzny monety z okazji 
beatyfikacji Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego”. Tym bardziej cieszy 
to, że kardynał Stefan Wyszyński 
jest patronem siedliskiej szkoły oraz 
jednym z patronów roku 2021. 
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zy wiesz  e
biblioteka zaprasza 

NAWRONA 
Od nowego roku urucho-
miliśmy w ibliotece 
Publicznej w Tuchowie oraz 
e  iliach a tomatyczną 

wypożyczalnię.

Każdy czytelnik, który przy zapisie 
do biblioteki poda nam adres e-mail, 
otrzyma dostęp do swojego konta 
bibliotecznego online. Umożliwia 
to sprawdzenie stanu wypożyczo-
nych zbiorów, terminów ich zwrotu, 
a także historii wypożyczeń od dnia 
01.01.2021 r. Można rezerwować 
książki bezpośrednio z naszego 
katalogu i otrzymywać informacje 
mailowe o możliwości ich odbioru. 
System wysyła automatycznie przy-
pomnienia o zbliżającym się terminie 
zwrotu, przetrzymaniu, ale daje możli-
wość prolongaty-przedłużenia wypo-
życzenia o kolejny miesiąc. Nowy 
system wymaga rejestracji wszystkich 
użytkowników w systemie kompu-
terowym, dlatego pierwsza wizyta 
w tym roku może być nieco dłuższa. 
Wszyscy posiadacze aktywnych kont 
bibliotecznych zostali wprowadzeni 
do systemu przez bibliotekarzy. To 
ważna informacja, ponieważ podczas 
logowania na stronie naszego kata-

logu trzeba wybrać opcję pomiędzy 
czytelnikiem już zapisanym a nowym 
użytkownikiem. Jeśli ktoś nigdy nie 
posiadał karty w bibliotece lub nie 
korzystał z biblioteki od co najmniej 
4 lat, może samodzielnie zapisać się, 
wchodząc na stronę naszego kata-
logu. Konto czytelnika jest wspólne 
dla wszystkich filii.

 
Od gr dnia zwiększyliśmy 
liczbę darmowych kodów do 
plat ormy egimi

Stało się to dzięki pozyskaniu 
przez bibliotekę grantu na zakup 
publikacji dostarczanych drogą elek-
troniczną z Narodowego Programu 
Rozwoju Czytelnictwa. Legimi 

umożliwia dostęp do ogromnej 
bazy książek, która cały czas się 
powiększa. Jej zawartością są przede 
wszystkim nowości wydawnicze, czyli 
książki, które najczęściej czytacie. 
W czasach, gdy biblioteki są zamy-
kane i otwierane, w zależności od 
rozwoju pandemii, jest to doskonała 
alternatywa, aby zapewniać sobie 
stały, niczym nieograniczony dostęp 
do książek. Legimi ,jest płatną plat-
formą, do której trzeba wykupić 
abonament. My oferujemy bezpłatny 
dostęp. Wystarczy aktywne konto 
biblioteczne i wysłany do nas mail na 
adres: bptuchow@gmail.com z prośbą 
o udostępnienie kodu. Zapraszamy do 
korzystania z tej usługi.

ały czas możesz zyskać 
darmowy dostęp do wirt -
alne  czytelni na plat ormie 
b k ibra

W ofercie książki naukowe, popu-
larno-naukowe oraz nowości wydaw-
nicze. Jeśli studiujesz, piszesz pracę 
na zaliczenie bądź z innego powodu 
poszukujesz informacji, to miejsce 

jest dla Ciebie. Wystarczy napisać do 
nas maila z prośbą o darmowy kod 
dostępu, a będziesz mógł korzystać 
z bazy cały rok.

Trwa trzecia edycja akcji 
prom ące  czytelnictwo. 
Twoje dziecko jest w wieku 
przedszkolnym, a eszcze 
nie otrzymało darmowe  
wyprawki czytelniczej?

Wystarczy zapisać je do naszej 
biblioteki, by odebrać przygotowany 
dla każdego przedszkolaka przez 
Instytut Książki prezent w ramach akcji 
Mała Książka Wielki Człowiek. Jest 
to wyjątkowa książeczka dla dziecka 
i jego rodzica, która wprowadzi Was 
w świat literatury i książki. Dziecko 
otrzymuje również kolorową kartę, na 
której zbiera punkty za każdą wizytę 
w bibliotece, by otrzymać dyplom 
czytelnika. Drodzy Rodzice, przypro-
wadźcie swoje dzieci do biblioteki. 
To najlepsza inwestycja w ich rozwój 
i lepszą przyszłość. Kontakt z książką 
należy rozpocząć jak najwcześniej, 
aby wychować szczęśliwego, mądrego 

i radzącego sobie w życiu człowieka. 
Zapraszamy również te przedszkolaki, 
które odebrały już swoje dyplomy we 
wcześniejszych edycjach.

Od pa dziernika działa 
nowa Tuchowska Biblioteka 

y rowa

Znajdziesz w niej większość 
naszych wydawnictw lokalnych: 
książek, czasopism i wydawnictw 
specjalnych. Co bardzo ważne, 
masz dostęp do prasy zarówno 
archiwalnej, jak i tej najnowszej. 
Jeśli nie wiesz, jak korzystać ze 
strony, wystarczy, że obejrzysz 
dwuminutowy filmik, znajdujący 
się na portalu i wszystko okaże się 
banalnie proste. 

Mamy nową stronę inter-
netową, z które  możesz 
więce  dowiedzieć się 
o nasze  o ercie

Zapraszamy na www.biblioteka.
tuchow.pl oraz do obserwowania 
biblioteki i jej filii na Facebooku.

L A A

Spokojnych
Świąt!

Wszystkim Czytelnikom: 
nieskończonych pokładów cierpliwości,
niczym niezmąconej pogody ducha,

  dystansu do rzeczywistości
oraz wielu powodów do niekontrolowanych

wybuchów śmiechu!
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alentynki z wolontari szami 

esja zdjęciowa  
z rzymr eniem oka

horoba i cierpienie 
izyczne est nieod-

łącznym elementem 
życia mieszkańców om  

ogodne  Jesieni, ale oni  
się nie podda ą. 

Chcą, żeby ta „jesień” była na tyle, 
ile to możliwe „pogodna”, dlatego 
biorą udział w różnych zajęciach, 
aktywizują się, ćwiczą, rozwijają 
talenty. Z okazji Dnia Chorego grupa 
plastycznie uzdolnionych pensjona-
riuszy przygotowała piękne kartki 
z podziękowaniami dla każdego 
pracownika Domu: Jesteśmy zadowo-
leni z opieki, wszyscy tutaj pracujący są 
dla nas tak dobrzy i mili i chociaż w tak 
prosty sposób chcemy się im odwdzię-
czyć – tłumaczyła potem pani Anna, 
jedna z mieszkanek DPJ. Również 
w tym dniu mieszkańcy wzięli udział 
we mszy św., różańcu oraz Koronce 

do miłosierdzia Bożego, a w między 
czasie zostali zaproszeni na słodki 
poczęstunek z okazji przypadającego 
w ten dzień Tłustego Czwartku. 

Paulina Kordela
Terapeuta DPJ

radyc ą stało się 
w Domu Pogodnej 
Jesieni świętowanie 

imienin dyrektora placówki 
przy aromatycznej kawie 
i pysznym ciastku. Jednak 
zarówno mieszkańcy om , 
jak i personel co roku 
przygotow ą małą niespo-
dziankę, aby to świętowanie 

czynić eszcze bardzie  
weselszym. 

Uroczystość zawsze rozpoczyna 
się mszą św. w kaplicy DPJ w intencji 
solenizantki. W tym roku miała 
ona miejsce 31 stycznia, natomiast 
w poniedziałek 1 lutego już przed 
śniadaniem utalentowane muzycznie 
mieszkanki zaskoczyły s. Adelę 
Elżbietę Gac (dla której są to pierwsze 
w placówce imieniny) w jej biurze, 
wyśpiewując życzenia i zapraszając 
na kawę w świetlicy. O 10.30 liczna 
grupa mieszkańców złożyła siostrze 
życzenia, życząc zdrowia, wszel-
kiej pomyślności oraz obfitych łask 
Bożych i opieki św. Józefa. Personel 
również dołączył się do życzeń 
i w rymowanym stylu życzył siostrze: 
„nerwów stalowych, rąk do pracy 
gotowych, anielskiej cierpliwości 
i od wszystkich pracowników dużej 
wdzięczności”. Podczas smakowania 
wybornej „Malinowej Chmurki” 
na salę wjechały pyszne, pulchne 
i słodziutkie oponki – przysmak 
s. dyrektor, które upiekła jedna z opie-
kunek. Atmosfera była radosna, było 
dużo wspomnień, pytań do s. dyrektor 
i dużo śmiechu. Kiedy wszyscy skoń-
czyli zajadać się słodkościami, został 
wyświetlony film SIOSTRA ADELA 
Z DRUGIEJ STRONY OBIEKTYWU, 

przygotowany przez terapeutkę zaję-
ciową, do którego rymowane, pełne 
humoru teksty napisała pani opie-
kunka, która jest naszą DPJ-owską 
poetką. Film bardzo się wszystkim 
spodobał, gdyż ukazywał życie siostry 
w Domu Pogodnej Jesieni od 2013 r. 
– kiedy zaczynała pracę jako księgowa 
do 2020 r. – kiedy to objęła funkcję 
dyrektora placówki. Na zakończenie 
personel, który zawsze jest chętny 
i gotowy do współpracy z terapeutką, 
zatańczył Jeruzalem Dance. W tym 
roku do wspólnego pokazu dołączyła 

s. Anastazja – księgowa i s. Nela – 
opiekunka, którym spodobał się 
duch tego przedsięwzięcia. Bez 
prób, na całkowitym luzie, zgodnie 
z wskazówkami terapeutki zajęciowej 
wyszedł całkiem niezły taniec, który 
s. dyrektor oraz wszyscy zgroma-
dzeni w świetlicy nagrodzili brawami 
i bisami. Siostra Adela podziękowała 
wszystkim za cudowną oprawę, której 
się nie spodziewała i zakończyła świę-
towanie modlitwą. 

Paulina Kordela
Terapeuta DPJ

erdeczne podzięko-
wania składamy na 
ręce c downych wolon-

tari szy czniów Szkoły 
Podstawowej im. Broni-
sława zecha w leśne  

nny rzebiędy  koordyna-
torki akc i, Malwiny ąciarz, 
Jak ba ękali, leksandry 

archoła, artłomie a 
archoła, zanny a mo-

wicz, iktorii czek, nny 
eściak, Szymona ąckiego, 

Michała abawy, Szymona 
ędziora, milii Osiki, atalii 

Wantuch. 

Ta wspaniała młodzież, pomimo 
pandemii i związanych z nią ogra-
niczeń, o nas nie zapomina. Jest 

z Domem Pogodnej 
Jesieni na dobre 
i na złe. Tym razem 
z okazji walentynek 
przygotowali dla 
mieszkańców DPJ 
urocze serca, które 
bardzo miło zasko-
czyły wszystkich. 
Dodatkowo grupa 
tych młodych ludzi 
nagrała w warun-
kach domowych 
filmik o walen-
tynkach, który 
bardzo się spodobał 
seniorom. Fotorelację oraz wspo-
mniany filmik można zobaczyć na 
naszym Facebooku DPJ w Tuchowie 
– Fundacja Dzieło Miłosierdzia. 

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia 
i podziwiania.

Paulina Kordela
Terapeuta DPJ

oniec karnawał  to 
zawsze czas świę-
towania. Jak można 

za ważyć, w om  
Pogodnej Jesieni pomy-
słów nie brak e, dlatego 
mieszkańcy om  zostali 
zaproszeni przez terape tkę 
za ęciową tym razem na 
ses ę zd ęciową. 

Karnawałowa sesja z różnymi 
śmiesznymi lub bardziej eleganc-
kimi strojami wszystkim się spodo-
bała i kolejka chętnych ustawiała 

się, aby móc wybrać coś najbardziej 
odpowiedniego dla siebie. Tym mniej 
zdecydowanym pomocą służyli tera-
peutka Paulina i rehabilitant Bartosz, 
którzy również za namową podopiecz-
nych włączyli się do sesji, podobnie 
jak panie opiekunki, pokojowe oraz 
siostry józefitki, będące w tym dniu na 
dyżurze. Efekty sesji można zobaczyć 
na naszym Facebooku oraz na stronie 
internetowej (www.dpjtuchow.pl).

Gorąco zapraszamy!

Paulina Kordela
Terapeuta DPJ
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o więce  zd ęć i in ormac i zapraszamy na naszą stronę 
internetową oraz acebooka.
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Pamięta ą nie tylko 
taksówkarze, że „za 
klasztorem” były trzy 

równoległe lice o edne  
nazwie  arzywna. 

Przy jednej z niej państwo Regina 
i Józef Jaworscy ofiarowali grunty, 
by Zgromadzenie Sióstr św. Józefa 
zgodnie z Encykliką Jana Pawła II 
zbudowało nieopodal sanktuarium 
Maryjnego – dzieło miłosierdzia. 
Dzięki temu siostry józefitki są 
w naszej tuchowskiej społeczności od 
ponad 30 lat. Staraniem ojców redemp-
torystów Uchwałą Rady Nadzorczej 
Miasta i Gminy Tuchów Nr IX/39/90 
wspomniana ulica od 17.02.1990 roku 
nosi nazwę świętego Józefa. 

Przy ulicy św. Józefa 9 w Tuchowie 
pod jednym dachem funkcjonuje 
Dom Zakonny Sióstr Józefitek, Dom 
Pogodnej Jesieni i Niepubliczne 
Przedszkole, których organem prowa-
dzącym jest Zgromadzenie Sióstr św. 
Józefa. Kaplicę domową zdobi m.in. 
obraz św. Józefa i kilkuletniego Jezusa, 

namalowany przez tuchowiankę – s. 
Agnieszkę Maniak – józefitkę. Dzień 
wspomnienia św. Józefa – 19 marca 
– co roku ma w DPJ charakter świą-
teczny i uroczysty, ale w bieżącym, 
gdy łączy się on aż ze 150. rocznicą 
ogłoszenia św. Józefa przez bł. Piusa 
IX Patronem Kościoła Katolickiego, 
był niezwykły. Jednym z priorytetów 
placówki opiekuńczej jest aktywizacja 
seniorów uzależniona od zasobów 
ludzkich, czyli ich możliwości psycho-
ruchowych. Aktualnie spora grupa 

chętnie angażuje się w występy, wystą-
pienia kulturalno-rozrywkowe oraz 
nabożeństwa religijne m.in. w prowa-
dzeniu drogi krzyżowej i różańca z… 
rozważaniami. Na 19 marca przygo-
towano wolontariacko uszyte żółte 
chusty spięte wykonanymi na terapii 
i z pomocą wolontariuszy – broszką. 
Mieszkańcy i pracownicy DPJ włączyli 
się bardzo chętnie w oprawę liturgii 
mszy św. oraz w składanie życzeń na 
ręce s. Andżeliki Macior – przełożonej 
Wspólnoty Tuchowskiej.

W poniedziałek 8 marca 
w Domu Pogodnej 
Jesieni mieszkańcy 

wraz z s. dyrektor oraz 
personelem pełniącym 
w tym dni  dyż r święto-
wali zień obiet oraz zień 
Mężczyzn. 

Z racji Wielkiego Postu nie było to 
huczne świętowanie, jednak zabawa 
udała się wyśmienicie. Gwoździem 
programu była krótka prelekcja pani 
Magdaleny – dietetyczki pracującej 
w DPJ –na temat dobroczynnego 
wpływu owoców i warzyw na orga-
nizm człowieka. Po jej wysłuchaniu 

wszyscy przystąpili do smacznego 
i zdrowego zadania – robienia 
owocowych szaszłyków. Miesz-
kańcom bardzo spodobał się taki 
sposób spędzenia czasu, szczególnie 
że na zakończenie mogli wziąć udział 
w przygotowanych przez terapeutkę 
owocowo-warzywnych kalamburach. 
Cudowną niespodziankę w tym dniu 
sprawili niezawodni wolontariusze! 
Jak zwykle cudowni, pamiętający, 
z wielkim sercem dla całego Domu 
Pogodnej Jesieni. Mieszkanki Domu 
zostały obdarowane cudownymi, 
ręcznie robionymi kwiatami, słody-
czami, pięknymi kartkami i filmikami 
z życzeniami z okazji ich święta. A tymi 

dobrymi aniołami 
byli: wolontariusze ze 
Szkoły Podstawowej 
im. Marii Kotulskiej 
w Jodłówce Tuchow-
skiej, wolontariusze 
ze Szkoły Podsta-
wowej im. Bronisława 
Czecha w Pleśnej 
oraz Barbara Duda 
– wolontariuszka 
z Tuchowa.
Paulina Kordela 
Terapeuta DPJ
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W baszowe  koło 
chowa powstał 

pierwszy w naszym 
regionie pro es onalny 
ośrodek leczenia dzikich 
zwierząt. 

Prowadzą go państwo Ewelina 
i Piotr Harafowie, założyciele Fundacji 
„Iskierka”. Do niedawna z cierpiącym 
dzikim zwierzęciem trzeba było 
jechać na Śląsk lub do Przemyśla. 
Teraz sytuacja się zmieniła. Od zało-
żenia ośrodka wiosną 2020 roku przez 
dom państwa Harafów przewinęło się 
kilkadziesiąt dzikich zwierząt, w tym 
wiele gatunków chronionych, które 
znalazły tu fachową opiekę i pomoc. 
Z Eweliną Haraf o blaskach i cieniach 
pracy w ośrodku rozmawia Piotr 
Kania.

ani welino, skąd pomysł 
na taką działalność

Kilka lat temu przeprowadzi-
liśmy się z mężem z Krakowa do 
Lubaszowej. Od lat czynnie poma-
gamy zwierzętom gospodarskim 
i towarzyszącym (aktualnie mamy 
ich pod opieką prawie 100). Nie 
dawało nam jednak spokoju to, że 
w naszym regionie nie ma miejsca, 
gdzie profesjonalną opieką mogłyby 
zostać objęte dzikie zwierzęta, gdzie 
mogłyby dorastać maluchy, gdzie 
zwierzęta ranne, z wypadków i chore 
mogłyby wracać do zdrowia, a później 
na wolność. Po przejrzeniu statystyk 
wiemy, że procentowo skuteczność 
w udzielaniu im pomocy jest bliska 
zeru. Zapomina się, że dzięki odpo-
wiedniemu leczeniu i opiece wiele 
z nich ma szansę wrócić na wolność! 
A przecież w naszym regionie mieszka 
ogromna liczba pięknych zwierząt 
chronionych. W marcu 2020 r. jako 
Fundacja „Iskierka” dostaliśmy zgodę 
Generalnej Dyrekcji Ochrony Środo-
wiska na utworzenie i prowadzenie 
Ośrodka Leczenia i Rehabilitacji 
Dzikich Zwierząt.

Jak wygląda asza praca
To nie jest prosta praca – wymaga 

ogromu wiedzy, zaangażowania 
i poświęcenia. Z każdym dniem 

przybywa zgłoszeń. Wiemy, że to, 
co robimy, ma sens i jest potrzebne. 
Łączy się to z wyjazdami na inter-
wencje, nierzadko w środku nocy 
lub w złych warunkach atmosferycz-
nych. I chociaż czasem oczy same 
się zamykają, to nie poddajemy się 
i wielu z naszych podopiecznych 
wróciło już na wolność. Przez nasz 
ośrodek przewinęły się już m.in.: 
ptaki drapieżne, bociany, sarny, jeże, 
wiewiórki, popielice oraz liczne 
gatunki ptaków śpiewających. Zależy 
nam na indywidualnym podejściu 
do każdego pacjenta, a tym samym 
zwiększeniu jego szans na powrót na 
wolność. I mamy sukcesy! Na przy-
kład dzięki zastosowaniu specjali-
stycznego leczenia (konsultowanego 

 miło ci do zwierząt z ludzką oparzeniówką) udało się 
w 100% wyleczyć martwice skrzydeł 
(spowodowane porażeniami prądem 
po zetknięciu z liniami wysokiego 
napięcia) u bocianów! Dzięki takiemu 
podejściu przyszłą wiosną te maje-
statyczne ptaki będą mogły wrócić 
na wolność.

zego potrzeb ecie, aby 
dale  sk tecznie nieść 
pomoc zwierzętom

Tak naprawdę to dochodzimy już 
do „ściany”. Ściany naszej wytrzy-
małości i fizycznych możliwości 
tworzącego się ośrodka. Mamy już 
pewność, że aby móc dalej efektywnie 
działać, potrzebujemy jak najszybciej 
zakupić profesjonalny inkubator wete-
rynaryjny (niezbędny do odchowu 
młodych ptaków i ssaków, a także 
podczas leczenia zwierząt wycień-
czonych). On dałby szansę wielu 
zwierzętom. To koszt kilku tysięcy 

złotych. Musimy także dobudować 
większą liczbę wolier i porządnie 
ogrodzić wydzielony teren ośrodka. 
To kolejne tysiące. Żeby jak najbar-
dziej usprawnić naszą pracę (co przy 
dwuosobowej obsłudze wszystkich 
zwierzaków jest absolutną konieczno-
ścią), niezbędnym byłoby także dobu-
dowanie pomieszczenia, w którym 
znajdowaliby się pacjenci wymagający 
intensywnej opieki, podawania leków 
i wykonywania innych czynności 
weterynaryjnych i pielęgnacyjnych. 
Tam stanęłyby wymarzony inku-
bator, szafka z lekami i suplementami. 
Dlatego powstała zbiórka na portalu 
zrzutka.pl, która ma na celu wsparcie 
rozbudowy ośrodka. Jesteśmy także 
otwarci na wszelką pomoc w formie 
rzeczowej (materiały budowlane, 
panele ogrodzeniowe, siatki czy 
kamień), jak również intensywnie 
poszukujemy wolontariuszy chętnych 
do pomocy w realizacji tych wszyst-

kich założeń. Pamiętajmy, że taki 
prężnie funkcjonujący, nowoczesny 
i porządnie wyposażony ośrodek, 
który będzie niósł pomoc dzikim 
zwierzętom z tych terenów, stałby 
się chlubą naszego rejonu. Na ten 
moment, niestety, zwierzęta dzikie, 
często są zepchnięte na margines. 
Żeby to zmienić, potrzebne są środki 
finansowe. Nie możemy zmienić 
całego świata, ale stwórzmy razem 
miejsce, w którym będziemy mogli 
zmienić jego część. Serdecznie proszę 
o pomoc.

Fundacja „Iskierka” 
KRS 0000800223

Lubaszowa 58 
33-172 Siedliska

Nr konta: 
51 1140 2004 0000 3602 7931 0651 

(mBank)
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20 marca 2021 r. 
w ochni odbyła 
się  eliminac a do 

OOM w Judo.

Dwóch tuchowskich zawodników 
rywalizowało w kategorii do 66 kg, 
w której zgłoszono 22 zawodników 
z 4 województw (Region IV).

Filip Wantuch po pierwszej prze-
granej walce z Janem Barwaczem 
(Wisła Kraków) odpadł z turnieju.

Jan Dziga wygrał kolejno 
z  Kacprem Z ankiewiczem 
(Sosnowiec), Dawidem Stankiem 
(Skoczów) i przegrał walkę o wejście 
do finału z późniejszym zwycięzcą 

tej kategorii wagowej Mateuszem 
Grendysem (Rzeszów). W walce 
o brązowy medal pokonał Pawła 
Fuchsa (Katowice).

10.04. 2021 r. w Bytomiu odbę-
dzie się II eliminacja, a o awansie 
do finałów OOM zadecyduje suma 
uzyskanych punktów z dwóch elimi-
nacji.

W kategorii do 66 kg z IV Rejonu 
awansuje 6 najlepszych zawodników.

Jedno z dwóch dodatkowych 
miejsc w rozegranym Pucharze 
Polski w Piasecznie wywalczył Filip 
Wantuch. Jego słaby występ w Bochni 
spowodowany był urazem palca 
stopy.

s ort2

O sukcesach tuchowskich 
judoków Marek Srebro

renerzy Marek Srebro 
i rzyszto  t z ekipą 
12 zawodników  

28 l tego br. czestniczyli 
w  Memoriale awła 

ytlińskiego. Organizatorem 
tych zawodów był kl b  

S isła raków.

W turnieju brali udział młodzicy 
(2006-2007) oraz dzieci (2008-2009) 
z województw: małopolskiego, świę-
tokrzyskiego, śląskiego i podkarpac-
kiego. 

W kategorii młodziczek w wadze 
do 44 kg siostry bliźniaczki – Nina 
i Natasza Potok – były bezkonku-
rencyjne. Po wygraniu walk elimi-
nacyjnych i półfinałowych spotkały 
się w finale, zapewniając trenerowi 
Markowi Srebrze spokojne oglądanie 
walki finałowej.

Lepszą w tym dniu okazała się 
Nina, zdobywając złoty medal.

Justyna Burza w kategorii do 48 kg 
wywalczyła brązowy medal.

W grupie dzieci złote medale 
zdobyli Jakub Nakielny (46 kg) 
oraz Tomasz Dziga (55 kg), srebrny 
wywalczyła Ewelina Burza (48 kg), 
a brązowe medale otrzymały Zuzanna 
Gawron (44 kg) i Kornelia Ciszek 
(64 kg). Gratulujemy!

omasz ziga   m 55 kg

welina rza   m 48 kg ornelia iszek   m  63 kg

Jan ziga   m  66 kg

Jak b akielny  m 46 kg

zanna awron   m 44 kg

ina i atasza otok -  m 
44 kg 

J styna rza  m 48 kg

siem medali j doków  
i  chów

sportwydarzenia

rójka t chowskich j doków 
czestniczyła w P charze Polski

2  lutego 2021 r. 
w Opolu rozegrano 
Puchar Polski 

J niorów w J do rocznik 
2001-2003 .

W zawodach uczestniczyli wycho-
wankowie trenera Marka Srebry – 
juniorzy: Karol Knapik (2001), Hubert 
Starzyk (2003) oraz junior młodszy 
– Filip Wantuch (2004).

Karol – w kategorii do 73 kg – prze-
grał pierwszą walkę z zawodnikiem 
klubu Koka Jastrzębie i nie awansował 
do repasaży, odpadając z turnieju.

Hubert Starzyk –w tej samej kate-
gorii wagowej – pokonał w pierw-
szej walce Mateusza Błacha (Koka 
Jastrzębie), w drugiej walce wygrał 
z Leonem Bednarkiem (Gwardia 
Warszawa). W pojedynku o mistrza 
ćwiartki przegrał z Dawidem 
Pietrasem (MKS PM Łódź).

W repasażach przegrał z Marcinem 
Kowalskim (Lemur Warszawa), 
zajmując 9 miejsce na 45 walczących 
w tej kategorii wagowej.

Najmłodszy nasz zawodnik – 
Filip Wantuch (junior młodszy) 
w wadze do 66 kg stoczył 5 walk. 

Pokonał kolejno: Krystiana Szymo-
nika (Gwardia Bielsko-Biała), 
zawodnika ukraińskiego Yevhena 
Tarasenkę reprezentującego Gwardię 
Łódź, w walce ćwierćfinałowej prze-
grał z Szymonem Szymańskim  
(UKJ Yuko Józefów). W repasażach 
wygrał z Maksymilianem Janasem 
(Ryś Warszawa) i w walce o 5 miejsce 
przegrał z Krzysztofem Klimkiewi-
czem (Koka Jastrzębie) późniejszym 
brązowym medalistą tej kategorii 
i zajął ostatecznie 7 miejsce na 41 star-
tujących.

1  marca 2021 r. 
dwóch wycho-
wanków trenera 

Marka Srebry czestniczyło 
w Pucharze Polski Juniorów 
Młodszych, który odbył się 
w Piasecznie.

Tuchowscy judocy walczyli w kate-
gorii wagowej do 66 kg, w której zgło-
szonych było 62 zawodników z całej 
Polski. 

Jan Dziga (2005 r.) stoczył 
5 pojedynków. Wygrał 3 pierwsze 
walki:  z Dawidem Pawełkiem (K.J. 
Politechnika Białystok), Tymurem 
Hliantsev (K.S. Gwardia Łódź), 
Filipem Łaskowskim (K.S. Tomita 
Elbląg). W czwartym pojedynku 
o mistrza ćwiartki przegrał z Miko-
łajem Kaczorkiem (G.K.S. Czarni 
Bytom) oraz w walce repasażowej 

z Piotrem Chwistkiem (M.K.S. 
Juvenia Wrocław). Ostatecznie Janek 
zajął 9 miejsce.

Filip Wantuch (2004 r.) rozegrał 
na swoją korzyść 4 pierwsze walki, 
wygrywając kolejno z Jakubem 
Wiktorem (K.S. Judo Czechowice 
Dziedzice), Stanisławem Banasz-
kiem (U.K.S. Judo F.C. Warszawa), 
Artem Borchenko (KS Gwardia 
Łódź), Filipem Skórką (K.S. Judo 
Panda Warszawa). W kolejnej walce 
o wejście do finałowej dwójki przegrał 
z Jakubem Kuczyńskim (AZS AWFiS 
Gdańsk) – późniejszym zwycięzcą tej 
kategorii wagowej.

W walce o brązowy medal prze-
grał z Piotrem Chwistkiem (M.K.S. 
Juvenia Wrocław) i ostatecznie zajął 
5 miejsce. 

Jestem zadowolony z występu 
moich zawodników. Przed nimi 
najważniejsza tegoroczna krajowa 
impreza – Ogólnopolska Olimpiada 
Młodzieży (czerwiec),  do której 
odbędą się 2 eliminacje Regionu IV 
– w Bochni i Bytomiu.  Rywalizować 
w nich będą zawodnicy  woj. mało-
polskiego, śląskiego podkarpackiego 
i  świętokrzyskiego). 

 
yczymy powodzenia

P char Polski niorów 
łodszych w do
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W okresie zimowym 

zostało rozegranych 
kilka ciekawych 

turniejów szachowych 
z działem t chowskich 
dr żyn. awody przepro-
wadzono zgodnie z zalece-
niami sanepid  dotyczącymi 

O -19.

6 marca w Lisiej Górze roze-
grano V Małopolską Ligę Juniorów 
w szachach. W turnieju wzięło udział 
20 drużyn z rejonu „Małopolska 
Wschód”, czyli ponad 80 szachistów. 
Celami turnieju było: wyłonienie 
drużyn awansujących do IV ligi 
małopolskiej, podnoszenie poziomu 
umiejętności młodych szachistów 
oraz sportowa rywalizacja. Awans 
do wyższej ligi uzyskała drużyna 
szachowa Pogórze Tuchów oraz 
Omega Rzuchowa. 

13 marca w Burzynie odbył się 
XI Drużynowy Turniej Szachowy 
o Puchar Burmistrza Tuchowa 2021. 
W zawodach uczestniczyło 10 czte-
roosobowych drużyn z tuchowskiej 
gminy. Mistrzem gminy Tuchów 2021 
została drużyna Dolina Białej. 
Kapitanem zespołu jest Władysław 
Sajdak. Wicemistrzem został zespół 
Piotrkowice Parafia, a podium 
uzupełnił Tuchów Klasztor. W klasy-
fikacji juniorskiej wygrało Pogórze 
Tuchów, którego kapitanem jest 
Maksymilian Mikos. Kolejne miejsca 
zajęły sołectwa Łowczów i Burzyn. 
W klasyfikacji open 2010-2020 
prowadzi sołectwo Burzyn, a najlepsi 
juniorzy to młodzież ze szkoły 
podstawowej z Łowczowa.

14 marca w Burzynie rozpoczęła 
się VIII edycja Pogórzańskiej Druży-
nowej Ligi Szachowej. W ramach 
tej ligi rozegrano turniej szachowy 
o Puchar Sołtysa Burzyna. W pierw-
szej z sześciu kolejek zaplanowanych 
w tym roku uczestniczyło 16 drużyn 
z Pogórza – od Dębicy po Brzesko, 
Lisią Górę i Rzepiennik Strzyżewski. 
Klasyfikację generalną wygrał klub 
szachowy GRYF Dębica, a klasyfi-
kację juniorską drużyna NIEOBLI-
CZALNI z Pogórskiej Woli. Warto 
nadmienić, iż Pogórze Tuchów 
zdobyło kolejny już, trzeci puchar 
tego roku, tym razem za trzecie 
miejsce w tym turnieju. Finał Ligi 
Pogórzańskiej planowany jest na  
11 grudnia 2021 r. – turniej o Puchar 
Prezesa Pogórzańskiego Stowarzy-
szenia Rozwoju. 

Sędzią głównym zawodów był 
Czesław Markiewicz z Tarnowa.

Fotorelację przygotował Wojciech 
Kras z Dąbrówki Tuchowskiej.

Więcej danych statystycznych 
z turniejów szachowych na stronie 
chessarbiter.com

Sponsorami wyżej wymienionych 
turniejów są:

• Gmina Tuchów

• Firma HP „Barbara” z Turzy
• Dom Kultury w Tuchowie
• Firma Produkc yjno-

-Handlowo-Usługowa Ewa 
Kruczek z Zabłędzy

• Sołtys Burzyna

• Ubezpieczenia Kompromis 
obok Biedronki

Roman Kawa
Organizator

N    AŚL
 marca 2021 r., 
pod opieką 
trenera awła 

Słowika i rodzica 
iktora Sa daka, 

zawodnicy MOSiR 
Tuchów uczestni-
czyli w Otwartych 
Mistrzostwach 
Jasła.

O ś m i o o s o b o w a 
drużyna wywalczyła  
3 medale:

Jakub Nakielny w kate-
gorii do 46  kg wywal-
czył srebrny medal, 
Nina Potok w wadze do 
44 kg i Tomasz Dziga do 
55 kg wywalczyli medale 
brązowe.

Na punktowanych 
piątych miejscach upla-
sowali się: 
Natasza Potok (44 kg) 
Kamil Sterkowicz (73 kg)

OM R   O
ul. Chopina 10 
33-170 chów 

 873-21-58-118 
R O  850341148

asze lie  
om lt ry w rzynie    14 652 66 68
om lt ry w Siedliskach  14 652 54 36
om lt ry w Jodłówce chowskie   14 652 68 31

L A A

Skontakt  się z nami  

tel. a  14 652 54 36
e-mail  t chowk lt ra interia.pl

www.dktuchow.pl 
na d  nas na acebook

https www. acebook.com it.t chow

A A A 
 NA  2021 

Prezes KOZ Judo ogłosił skład kadry wojewódzkiej, do której 
powołano 13 tuchowskich zawodników trenera Marka Srebry.

Juniorzy:
Karol Knapik
Rafał Schabowski
Hubert Starzyk

Juniorzy młodsi:
Filip Wantuch
Jan Dziga

Młodziczki:
Justyna Burza
Natasza Potok
Nina Potok
Zuzanna Gawron
Ewelina Burza

Młodzicy:
Kamil Sterkowicz
Jakub Nakielny
Hubert Gut

l ty marzec 2021  nr 2         
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towarzyszenie 
Rodziców i Przyja-
ciół Osób iepełno-

sprawnych „Nadzieja” 
pods mow ąc rok 2020, 
składa serdeczne podzię-
kowanie darczyńcom za 
wszelkie dobro uczynione 
w minionym roku. 

Dziękujemy Państwu za różno-
rodną pomoc: pamięć, empatię, 
wsparcie finansowe bieżącej i przy-
szłościowej działalności stowarzy-
szenia. 

Jak wszyscy wiemy, przyszło nam 
żyć w trudnym czasie pandemii, co 
ograniczyło plany każdemu z nas, 
ograniczyło także sprawy zwią-
zane z działalnością stowarzyszenia 
„Nadzieja”. Niemożliwość zorgani-
zowania większych spotkań, wszelkie 
obawy dotyczące tajemniczej choroby, 
nawet życia, miały ujemny wpływ 
także na członków stowarzyszenia. 
Nadal stan ten trwa. Życie niesie różne 
scenariusze, ale trzeba iść dalej, trzeba 
optymizmu i nadziei.

Radością naszą jest fakt, że mimo 
wszelkich trudności w minionym 
roku udało nam się zorganizować 
dla podopiecznych chociaż trochę 
wspólnego czasu, korzystając ze 
zmniejszania w różnym okresie roku 
obostrzeń sanitarnych. Dostosowując 
się do tego typu spraw, przesuwając 
zaplanowane terminy, podopieczni 
mogli wyjechać na dwutygodniowy 
turnus rehabilitacyjny do Okuninki 
nad Jeziorem Białym, na jedno-
dniowy wyjazd do Gospodarstwa 
Pasiecznego „Bartnik” w Stróżach 
koło Grybowa i Muzeum Przyrodni-
czego w Ciężkowicach. Mogli przybyć 
na spotkanie w Ośrodku „Dolina 
Białej” w Tuchowie. Na zaproszenie 
stowarzyszenia gościliśmy przyjaciół 
z Zakopanego, którzy przez projekcję 
filmu w technologii 3D dzielili się 
swą pasją i doświadczeniem z wypraw 
wysokogórskich w Tatrach i Alpach. 
Grupa uczniów Szkoły Podsta-
wowej nr 18 z Tarnowa przedstawiła 
podopiecznym stowarzyszenia bajkę 
pt. Królowa Śniegu. Chętne osoby 
mogły uczestniczyć w comiesięcznych 
mszach św. w intencji stowarzyszenia 
i darczyńców w bazylice w Tuchowie. 
Podopiecznych odwiedził św. Mikołaj 
z prezentami z inicjatywy kleryków 
WSD redemptorystów i wolonta-

riuszy świeckich. Planów działalności 
bieżącej było więcej, ale z wiadomych 
przyczyn nie udało się ich zrealizować, 
m.in. projektu z przyznaną dotacją 
na tygodniowy wyjazd grupy do 
Zakopanego. Zarząd stowarzyszenia 
kontaktował się z członkami poprzez 
środki komunikacji bezpośredniej, 
w ten sposób były też przeprowa-
dzane zebrania zarządu i wszystkich 
członków. Podopieczni z rodzicami 
uczestniczyli w balach noworocznych 
zorganizowanych przez szkoły podsta-
wowe w Tuchowie i Siedliskach. 

W stowarzyszeniu „Nadzieja” 
mamy ważne plany przyszłościowe 
odnośnie budowy Domu „Nadziei”. 
Z początkiem roku 2020, gdy nikt 
nie przypuszczał, że wybuchnie 
pandemia koronawirusa, dzięki 
pomocy przyjaciół – wolontariuszy 
dorosłych spoza stowarzyszenia – 
odbył się Trzeci Bal Charytatywny 
w Domu Weselnym „Słoneczne 
Wzgórze” w Rzepienniku Biskupim. 
W akcję charytatywną zaangażowały 
się osoby, które włączyły się czynnie 
w organizację imprezy. Składamy 
serdecznie podziękowanie osobom 
indywidualnym i zrzeszonym, które 
okazały tak wiele serca, by akcja się 
udała. Zarząd stowarzyszenia tworzą 
rodzice, którzy na co dzień zmagają się 
z wieloma sprawami opiekuńczymi, 
toteż ta pomoc okazała się bardzo 
istotna. Przedsięwzięcie zaowocowało 
znaczną pomocą finansową okazaną 
przez szerokie grono darczyńców 
z Tuchowa, okolic i dalszych części 
Polski. Z początkiem 2020 roku na 
rzecz budowy ośrodka odbyły się też 
w Domu Kultury w Tuchowie dwa 
charytatywne koncerty noworoczne 
– z inicjatywy Szkoły Muzycznej 
I stopnia w Tuchowie i Parafialnej 
Orkiestry Dętej z Siedlisk. Tradycyjna 
„Tuchowska Majówka dla Matki” nie 
mogła się już odbyć – w jej miejsce 
z inicjatywy zespołu „Pokolenia” 
odbył się koncert online.

Jak już wcześniej Państwa informo-
waliśmy, stowarzyszenie potrzebuje 
dla podopiecznych ośrodka spełnia-
jącego zadania opiekuńczo-rehabili-
tacyjne. W związku z pojawieniem 
się możliwości pomocy finansowej 

z funduszu solidarnościowego na 
drodze projektu rządowego „Centra 
opiekuńczo-mieszkalne” czyniona jest 
w tym zakresie współpraca z Urzędem 
Miejskim w Tuchowie, który posta-
nowił przystąpić do projektu, by 
w ten sposób pomóc stowarzyszeniu 
w części zadań przyszłościowych 
stowarzyszenia. Okres pandemii 
wpłynął niekorzystnie na czas 
realizacji zadania, niemniej jednak 
sporo spraw organizacyjnych w tym 
kierunku zostało załatwionych. Mamy 
nadzieję, że uda się te sprawy pozy-
tywnie zrealizować. Stowarzyszeniu 
– jak wspominaliśmy – pozostaną 
sprawy związane z budową Domu 
„Nadziei” z pomieszczeniami na 
działalność: biuro, świetlicę, rehabili-
tację, kaplicę, pomieszczenia socjalne. 
Stowarzyszenie dzięki darczyńcom 
nabyło na ten cel odpowiedni teren 
i gromadzi środki na budowę.

Za wszelką pomoc w realizowa-
nych działaniach bieżących i przy-
szłościowych dziękujemy:
• Pani Burmistrz i Radnym Urzędu 

Miejskiego w Tuchowie,
• Dyrekcji i Pracownikom Domu 

Kultury w Tuchowie,
• Zgromadzeniu Redemptorystów 

w Tuchowie,
• Starostwu Powiatowemu w Tarnowie,
• Powiatowemu Centrum Pomocy 

Rodzinie w Tarnowie,
• Ośrodkowi Pomocy Społecznej 

w Tuchowie,
• PFRON-owi,
• Urzędowi Marszałkowskiemu 

Województwa Małopolskiego 
w Krakowie,

• indywidualnym Darczyńcom 
dokonującym wpłat na konto 
stowarzyszenia,

• Darczyńcom Trzeciego Balu 
Charytatywnego,

• Zespołowi „Pokolenia”,
• Wolontariuszom duchownym 

WSD Redemptorystów i Wolon-
tariuszom świeckim,

• Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu 
i Uczniom Szkoły Podstawowej 
w Tuchowie,

• Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu 
i Uczniom Szkoły Podstawowej 
w Siedliskach,

• Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu 
i Uczniom Szkoły Podstawowej 
nr 18 w Tarnowie,

• Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu 
i Uczniom Szkoły Muzycznej 
I stopnia w Tuchowie,

• Parafialnej Orkiestrze Dętej 
z Siedlisk,

• Pszczelarzom z Koła Pszczelarzy 
w Tuchowie,

• Przyjaciołom z Zakopanego,
• wszystkim osobom, które 

w minionym roku okazały pamięć, 
zrozumienie i wszelką dobroć. 

Dziękując Państwu za wszelką 
pomoc w działalności bieżącej 
i przyszłościowej stowarzyszenia 
w minionym roku oraz w całym okresie 
29-letniej działalności, życzymy 
optymizmu, dobrego zdrowia, 
pomyślności w życiu rodzinnym, 
zawodowym i społecznym. 

Dziękujemy darczyńcom 
1% podatku dochodowego dokonu-
jącym wpłat za 2019 rok.

Wpłat dokonali mieszkańcy: 
Tuchowa (102 osoby), Tarnowa  
(6 osób), Gromnika (8 osób), Choj-
nika (1 osoba), Ciężkowic (5 osób), 
Jodłówki Tuchowskiej (3 osoby), 
Dąbrówki (6 osób), Zalasowej  
(1 osoba), Siedlisk (4 osoby), Woli 
Lubeckiej (1 osoba), Zabłędzy  
(3 osoby), Burzyna (6 osób), Buchcic 
(3 osoby), Szynwałdu (2 osoby), 
Siemiechowa (1 osoba), Karwodrzy 
(2 osoby), Lubaszowej (1 osoba), 

Łowczówka (2 osoby), Piotrkowic  
(3 osoby), Żurowej (1 osoba), Ryglic  
(1 osoba), Wieliczki (1 osoba), 
Ostrowa (1 osoba), Biskupic Radłow-
skich (1 osoba), Sędziszowa Małopol-
skiego (1 osoba), Krakowa (3 osoby), 
Marcinowic (2 osoby), Chodzieży  
(2 osoby), Przysuchy (1 osoba), Zako-
panego (1 osoba), Nowego Targu  
(1 osoba), Warszawy (3 osoby) oraz 
60 osób z akcji e-life. 

Razem od 239 osób stowarzyszenie 
otrzymało 34 536,97 zł.

Serdecznie dziękujemy i prosimy 
o dalszą pomoc. 

Marian Gut
Prezes Stowarzyszenia 

Rodziców i rzy aciół 
Osób iepełnosprawnych 

„Nadzieja”

Osobom chętnym wspomóc 
„Nadzieję” podajemy dane:

Konto:
PKO BP 1/o Tuchów 

56 1020 4955 0000 7102 0055 5235 
– konto na działalność bieżącą. 
Jeżeli darczyńca wpłaca na cel 

budowy, prosimy dopisać: 
„Na budowę ośrodka”.

lub 
BS w Bieczu  

66 8627 0001 2023 9004 0849 0001 
– konto inwestycyjne

KRS 0000028735

www.nadzieja-tuchow.pl
e-mail: nadzieja.tuchow@poczta.fm

a wszelką pomoc 
serdecznie dzięk emy

Nadzieja  dzięk je

Drodzy Darczyńcy, Przyjaciele
Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy, 

by Zmartwychwstały Chrystus 
ubogacał swoimi łaskami,
umacniał w trudach życia, 

napełniał radością, pokojem i miłością.
W imieniu Stowarzyszenia

Rodziców i Przyjaciół 
Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja” w Tuchowie

Prezes Marian Gut

Wielkanoc 2021

A  
R  

Drugie tegoroczne 
młodzieżowe cz wanie 
w tuchowskim sank-

t ari m Matki oże  prze-
biegło pod hasłem  „ ocham 
ciało, czy kocham ciałem ”. 
Swoimi przemyśleniami 
w te  tematyce dzielił się ze 
sł chaczami o. Stanisław 
Made czyk SsR  mis o-
narz, d szpasterz młodzieży 
z Gliwic. 

W rozważaniach użyte zostały 
m.in. biblijne obrazy z historii Adama 
i Ewy oraz opowieść o grzesznej 
kobiecie ocierającej łzami stopy 
Jezusa. Po wygłoszonym słowie, przy 
akompaniamencie scholii, rozpoczęła 
się adoracja Pana Jezusa obecnego 
w Najświętszym Sakramencie. Trwa-
liśmy wspólnie na medytacji, pozwa-
lając Bogu oczyścić nasze serca mocą 
Jego łaski. We wspólnym śpiewie 
wychwalaliśmy Boga za Jego ofiarną 
i bezgraniczną miłość do nas. Zaś 
momenty ciszy były okazją do wejścia 
w osobisty dialog z Jezusem.

Po błogosławieństwie Najświęt-
szym Sakramentem rozpoczęła 

się msza święta, która stano-
wiła centralny punkt piątkowego 
spotkania. Wspólnie przeżywaliśmy 
mękę, śmierć i zmartwychwstanie 
Chrystusa, umocnieni Jego nauką 
w czasie liturgii słowa. Przyjęty 
w komunii świętej Chrystus zjed-
noczył zgromadzonych w bazylice, 
umacniając we wszystkich pokój 
i nadzieję – wartości niezwykle 
istotne w obliczu wyzwań, jakie 
niesie ze sobą życie w świecie.

Dzięki obecności Synaj.tv 
łączyli się z nami przez internet 
także ci, którzy z różnych przy-
czyn nie mogli przybyć osobiście 
do bazyliki. 

Miłość Boga do człowieka 
stanowiła  źródło rozważań 
w tematyce miłości ciała i miłości 
ciałem. Nauczyć kochać może 
tylko Ten, który sam jest Miłością. 
Uczmy się kochać siebie i innych 
od Jezusa.

ocham ciało  czy kocham ciałem
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Gdzie strumyk płynie z wolna, 
Rozsiewa zioła maj,
Stokrotka rosła polna, 
a nad nią szumiał gaj...

(Edward Fiszer, Stokrotka)

Stokrotka (Bellis) to roślina 
z rodziny astrowatych. Pochodzi 
z Afryki Północnej, Turcji i Europy 
Środkowej. Znanych jest około 
15 gatunków. W Polsce występuje 
jeden gatunek – stokrotka pospo-
lita (Bellis perennis). Nazywana jest 
też łąkową lub trwałą. Jest to roślina 
wieloletnia, czasem może być jedno-
roczna. Tworzy silną rozetkę liści 
(blisko ziemi), które pozostają zielone 
nawet pod śniegiem. Jej wysokość to 
5-15 cm. Kwiatostanem stokrotki jest 
koszyczek, umieszczony na szczycie 
łodyżki. Brzeżne kwiaty w koszyczku 
są języczkowe. Kolor mają jasno- 
i ciemnoróżowy lub biały i białoró-
żowy. W środku koszyczka są kwiaty 
rurkowe, złocistożółte. Stokrotka 
rośnie na łąkach, pastwiskach, traw-
nikach, przydrożach, przychaciach. 
W górach występuje aż do piętra 
kosodrzewiny. Kwitnie prawie przez 
cały sezon wegetacyjny – od marca do 
listopada, a gdy zima jest bezśnieżna 
i nie ma mrozów, to może kwitnąć 
nawet w zimie. Szczyt kwitnienia to 
oczywiście wiosna (kwiecień, maj). 
W stanie dzikim stokrotka jest rośliną 
bardzo pospolitą i spotykamy ją 
prawie wszędzie. Jest również często 
uprawiana, gdyż wyhodowano wiele 
jej odmian. Ich wielkość i kolor są 
bardziej zróżnicowane i intensyw-
niejsze od dzikiej stokrotki, od której 
pochodzą. Mogą być odmiany czer-
wone, różowe, białe, pełne, półpełne 
itp. Te wyhodowane odmiany często 
uprawia się w ogródkach, na dział-
kach, rabatach, klombach, w doni-
cach, na tarasach itp. 

Bardzo często łączone są z bratkami. 
Stokrotka pospolita należy do roślin 
leczniczych, jest ziołem. Surowcem 
zielarskim są kwiaty, pączki i liście. 
Najlepiej zbierać je w kwietniu i maju. 
Stokrotkę stosuje się głównie w leczeniu 
nieżytu górnych dróg oddechowych. 
Napar z kwiatów usuwa wydzielinę 
zalegającą w oskrzelach. Stosuje się 
go również do płukania jamy ustnej 
i gardła, ma działanie bakteriobójcze. 
Stokrotka usprawnia również usuwanie 
z organizmu szkodliwych produktów 
przemiany materii, na przykład szko-
dzącego stawom kwasu moczowego. 
Wiosną młode listki i koszyczki 

kwiatowe można również wykorzy-
stać do przygotowania witaminowych 
surówek, które pomagają zachować 
zdrową cerę.

Fiołek wonny (Viola odorata) jest 
to wieloletnia roślina zielna z rodziny 
fiołkowatych. Tworzy długie, korze-
niące się rozłogi. W miejscu, gdzie 
rozłogi się ukorzeniają, wyrastają 
rozetki liściowe. Składają się one 
z sercowatych, karbowanych brzegiem 
liści na długich ogonkach. Kwiaty są 
ciemnofioletowe, mają ostrogę, są 
silnie pachnące. Wyrastają na szypuł-
kach ze środka rozetki liściowej. Fiołki 
kwitną od marca do maja. Rodzime 
strony fiołka wonnego to obszar 
śródziemnomorski. Poprzez uprawę 
szeroko rozprzestrzenił się w całej 
Europie, w niektórych miejscach 
całkowicie się zadomowił. W Polsce 
zadomowiony jest od tak dawna, 
że uważa się go za roślinę rodzimą. 
Występuje u nas głównie na niżu 
i niższych partiach terenów górskich. 
Na północy naszego kraju jest rzadki. 
W stanie dzikim rośnie w widnych 
lasach liściastych, w zaroślach, na skra-
jach lasów, przy brzegach zbiorników 
wodnych, przy drogach, w wąwo-
zach. Często dziczeje, wydostając się 
z ogródków. Rośnie na starych cmen-
tarzach, w parkach, wokół starych 
kościołów, domostw itp. W terenie 
często możemy znaleźć fiołki, kierując 
się zapachem, który jest bardzo 
charakterystyczny, intensywny i miły. 
Jeszcze zanim zobaczymy niepozorne 
i skromne kwiatki, poczujemy ich 

zapach (oczywiście, gdy jest ich całe 
skupisko, odpowiednia pora dnia 
i pogoda). 

Do rodziny fiołków należą 
jeszcze inne rosnące u nas gatunki. 
W widnych lasach bardzo często 
spotyka się fiołka leśnego (Viola 
sylvestris). Jest wyższy (do 30 cm), 
łodygi ma wznoszące, kwiaty drobne, 
jasnoniebieskofioletowe, bezwonne. 
Kwitnie trochę później od fiołka 
wonnego (od kwietnia do czerwca). 
Do tej samej rodziny botanicznej 
należą bratki. Tak, bratki to też 
fiołki. Na pierwszym miejscu należy 
wymienić tutaj fiołka trójbarwnego 
i polnego. Mówi się na nie również 
bratek trójbarwny i bratek polny. Są to 
rośliny lecznicze. Należą do chwastów 
pól i ogrodów. Pospolite są w całej 
Polsce. Rosną na miedzach, ścierni-
skach, zaroślach leśnych i polnych. 
Surowcem leczniczym jest ziele tych 
dwóch bratków. Z uwagi na duże 
zapotrzebowanie na surowiec zielarski 
z tych roślin są one często uprawiane 
na plantacjach w Polsce i w innych 
krajach Europy. W naturze spotykamy 
je u nas obecnie rzadko, ponieważ 
rosną najczęściej w zbożach, a te są 
chemicznie chronione przed chwa-
stami. Ziele bratka najczęściej stosuje 
się jako lek pomagający w odtruwaniu 
i oczyszczaniu organizmu. Można go 
stosować u dzieci przy złej przemianie 
materii. Z dzikich odmian fiołków 
(bratków) botanicy wyhodowali 
szereg odmian ozdobnych. Wielko-
kwiatowe, kolorowe bratki, tak chętnie 

sadzone wczesną wiosną na rabatach, 
w donicach itp. to efekt prac hodowla-
nych, które rozpoczęły się na początku 
XIX w. 

Ziarnopłon wiosenny (Ficaria 
verna) należy do rodziny jaskro-
watych. Popularnie jest nazywany 
pszonką. Mimo że jest to niska 
roślinka, łatwo ją można zauważyć 
i rozpoznać. Rozrasta się szeroko za 
pomocą rozgałęziających się, pustych 
w środku łodyg, które mają długość do 
około 30 cm i wznoszą się na wyso-
kość 15 cm. Liście ziarnopłonu są 
soczyście zielone, mięsiste, lśniące, 
o kształcie sercowatym, umieszczone 
na ogonkach. Dywany, które tworzy 
ziarnopłon, najbardziej przycią-
gają wzrok w czasie kwitnienia (od 
marca do maja). Kwiaty mają średnicę 
2-3 cm, składają się z 8-12 wąskich 
płatków korony, są intensywnie żółte 
i lśniące. Tworzą urokliwe, złocące się 
zakątki w całkiem zwyczajnych miej-
scach, na przykład w paryjach, przy 
drogach, w pobliżu strumyków, pod 
drzewami, płotami itd. Gdy ziarno-
płon „wejdzie” do ogrodu, to zagłusza 
rosnące tam delikatne, wiosenne 
roślinki. Nie trwa to jednak długo. 
Należy do geofitów, a więc szybko 
przekwita. Liście zasychają, a w glebie 
pozostają białe bulwki w kształcie 
małych buławek, które przetrwają 
do następnej wiosny (są mrozood-
porne). Ziarnopłon rozmnaża się 
wegetatywnie z tych podziemnych 
bulwek lub z bulwek, które tworzą 
się w kątach liści. Nasiona wytwarza 

rzadko – nie zdąży w trakcie krótkiej 
wegetacji. Jeżeli już wytworzy nasiona, 
to rozsiewają je mrówki, które chętnie 
żywią się mięsistymi wyrostkami, 
w które te nasionka są zaopatrzone. 
Podobnie jest z fiołkami. Też rozsie-
wają je mrówki, dzięki takim właśnie 
wyrostkom. Ziarnopłon należy do 
rodziny jaskrowatych, a większość 
roślin z tej rodziny ma właściwości 
trujące. Nie są one jednak tak niebez-
pieczne jak inne gatunki. W prze-
szłości młode listki ziarnopłonu 
uznawano za jadalne i np. w Szwecji 
były popularne jako surowe warzywo. 
W Polsce, na przednówku, gdy 
panował głód, także służyły ludziom 
jako pokarm. Musiały to być listki 
młode, przed zakwitnięciem. Później 
robią się gorzkie i mają właściwości 
trujące. 

Opisane wyżej trzy pospolicie 
u nas występujące rośliny – stokrotki, 
fiołki i ziarnopłon – to niziutkie, 
kwitnące wczesną wiosną rośliny, 
które są piękną, naturalną ozdobą 
naszego otoczenia. Nie muszą mieć 
specjalnych miejsc w ogrodach, na 
rabatach czy klombach. Nie wymagają 
pielęgnacji ani troski z naszej strony. 
Wystarczy w czasie wiosennych 
spacerów rozejrzeć się dookoła, a na 
pewno je zobaczymy i docenimy ich 
naturalne piękno. Najbardziej wraż-
liwi na to piękno są zawsze poeci. 
I np. Leopold Staff tak o tym napisał:

Gdyby fiołki i konwalie,
Zamiast pachnieć grać umiały,
Byłaby to muzyka Chopina.
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Stokrotki, ołki i ziarnopłon wiosenny  znane i l biane 
kwiaty wczesnej wiosny

iołkiStokrotki iarnopłon wiosenny
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 powodu kolejnych 
ograniczeń zwią-
zanych z pandemią 

esteś zm szony do pracy 
zdalnej w domu? Domowy 
harmider nie daje Ci prze-
strzeni do pracy? 

A może chcesz spotkać się z klientem 
przy kawie lub zorganizować z nim 
konferencje w bezpiecznym miejscu?

Zapraszamy wszystkich przed-
siębiorców do naszej tarnowskiej 

BEZPŁATNEJ strefy coworkingu! 
U nas możesz w spokoju i ciszy prze-
prowadzić swoje wideo konferencje, 
korepetycje, spotkania z klientem, 
rozmowy rekrutacyjne, mini szko-
lenia lub po prostu popracować za 
biurkiem. 

Do dyspozycji mamy 3 sale:
- komputerową, obejmującą  

5 stanowisk do pracy, a także 
wygodne kolorowe EKO pufy, na 
których można rozsiąść się i na 
chwilę zapomnieć o pracy, 

- spotkań indywidualnych, prze-
znaczoną maksymalnie dla 4 osób, 
wyposażoną w flipchart,

- konferencyjną, przeznaczoną 
maksymalnie dla 7 osób, wyposa-
żoną w rzutnik, projektor, tablicę 
magnetyczną oraz multimedialną. 

W naszej przestrzeni dbamy 
o dezynfekcję każdego stanowiska/
sali po każdorazowym wynajęciu 
przez naszych zarejestrowanych 
przedsiębiorców. Wszystkie strefy 
posiadają Wi-Fi. Dodatkowo umożli-

wiamy darmowe korzystanie z naszej 
drukarki, kserokopiarki oraz skanera.  
W DESK-u znajduje się również 
aneks kuchenny, w którym możesz 
zrobić herbatę, kawę lub podgrzać 
posiłek.

Zarezerwuj miejsce dla 
siebie ż dziś  

Nasza siedziba mieści się w centrum 
Tarnowa, w budynku Urzędu Miasta 
Tarnowa (Sala Lustrzana) przy 
ul.  Wałowej  10. Pracujemy od ponie-
działku do piątku w godz. od 8.00 do 18.00.

telefon: +48 14 639 08 75
e-mail: strefaprzedsiebiorcy@gmail.com
www.desktarnow.pl
Fb: www.facebook.com/DESKWalowa10
Fb: www.facebook.com/FRRE.Tarnow/
IG: https://www.instagram.com/desk_
tarnow/

Strefa przedsiębiorcy DESK prowa-
dzona jest przez Fundację Regio-
nalnego Rozwoju Edukacji. Projekt 
współfinansowany z budżetu Miasta 
Tarnowa w kwocie 144 900,00 zł.
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eha ilitacja 
nie ełnos rawnych na 
Po órz  trzymana
Na te doniesienia ocze-

kiwało wiele osób 
niepełnosprawnych. 

Rządowy program reha-
bilitacji skierowany do 
te  gr py, który r szył na 
początk  gr dnia, będzie 
kontynuowany w tym roku. 

rodowisko odbiorców 
świadczeń chwali go za to, 
że aby z niego skorzystać, 
nie potrzeba skierowania  
od lekarza. Mocną stroną 
est też indywid alne dopa-

sowanie terapii do potrzeb. 
wali ikac a do program  

prowadzona jest pod 
n merem tele on   
14 65 25 503.

Dotychczasowe doświadczenia 
wskazują, że program pozwolił 
na lepszy dostęp do rehabilitacji 
osobom ze stopniem niepełnospraw-
ności lekkim i umiarkowanym. Przy 
zapisach nie obowiązuje bowiem 
kolejka oczekujących na regularne 
świadczenia. – W praktyce oznacza 
to, że dzięki krótkiemu oczekiwaniu 
na rehabilitację pacjentowi udzie-
lona jest pomoc w momencie, kiedy 

najbardziej jej potrzebuje. Znacząco 
skraca to czas powrotu do normalnej, 
codziennej aktywności – tłumaczy 
Ewa Wszołek, kierownik Ośrodka 
Rehabilitacji Centrum Zdrowia 
Tuchów. 

Przypomnijmy, że bezpłatne dla 
pacjentów świadczenia obejmują 
kilkadziesiąt rodzajów zabiegów, 
udzielanych w warunkach ambulato-
ryjnych. Ich zakres i optymalna inten-
sywność, a także rezultat są określane 
na początku cyklu, obejmującego  
10 dni zabiegowych. 

W trakcie realizacji programu 
pacjentom przysługuje do 
5 zabiegów dziennie. Co najmniej  
trzy spośród nich dotyczą zakresu 
kinezyterapii. Fizjoterapeuci uczą 
także ćwiczeń, które wykonywane są 
przez pacjenta w domu samodzielnie 
oraz ze wsparciem opiekunów. 
Elementem programu jest ponadto 
edukacja w zakresie samoopieki 
i sposobu wykonywania czynności 
zawodowych. 

Na podsumowanie serii odbywa 
się spotkanie z fizjoterapeutą, 
poświęcone omówieniu efektów 
terapii i sformułowaniem zaleceń 
na przyszłość.

łodzi mo ą korzysta  
z omocy s ecjalistów

Pomimo zakończenia 
erii większość czniów 

nadal nie chodzi do 
szkoły. Spec aliści zwraca ą 

wagę, że izolac a młodych 
l dzi może sk tkować 
konsekwenc ami w pó nie -
szym życi  społecznym. 

ie zna d ą oni bowiem 
ścia r strac i w szkolnych 

spotkaniach z rówieśnikami. 
Bez otrzymania odpowied-
niego wsparcia problemy 
psychiczne młodych mogą 
się pogłębiać. Spec ali-
styczną pomoc w powiecie 
tarnowskim o er e Ośrodek 

rodowiskowe  Opieki 
Psychologicznej i Psycho-
terapeutycznej dla Dzieci 
i Młodzieży entr m drowia 

chów. Można się z nim 
kontaktować, tele on ąc 
pod n mer 14 68 70 400.

Z psychologicznych świadczeń 
w ośrodku mogą korzystać dzieci 
i młodzież szkolna oraz osoby 
kształcące się w szkołach ponad-
podstawowych, do ukończenia  
21. roku życia. O pomoc mogą się tu 
zwracać wszyscy ci, którzy borykają 
się z różnymi zaburzeniami emocji lub 
zachowania. Wsparcie jest udzielane 
w ramach świadczeń ambulatoryjnych 
lub podczas wizyt i porad domowych. 

W okresie dojrzewania w życiu 
dziecka zachodzi wiele zmian zwią-
zanych z jego potrzebami, motywacją, 
psychiką oraz relacjami społecznymi. 
U niektórych dzieci i nastolatków 
zmiany w życiu codziennym mogą 
wywoływać nieznane im dotąd myśli, 
uczucia i obawy. Obecna sytuacja, 

związana z pandemią oraz izolacją 
domową dzieci i młodzieży, nie jest 
niestety łaskawa dla ich psychiki. Nie 
są oni przyzwyczajeni do izolacji czy 
ograniczeń, a tym samym nie są 
odporni na towarzyszący im stres, 
związany chociażby ze zmianą przy-
zwyczajeń i pewnych rytuałów, takich 
jak np.: chodzenie do szkoły, zajęcia 
dodatkowe, kontakty z rówieśni-
kami. W takim przypadku pomocna 
może być rozmowa z kimś, kto 
pomoże w zrozumieniu ich emocji, 
uczuć, obaw, niepokoju czy poczucia 
zagrożenia. – W ośrodku poma-
gamy w rozwiązywaniu konfliktów 
np. z rówieśnikami, rodzicami, 
w rozumieniu uczuć i rozwiązywaniu 

problemów – przypomina Małgorzata 
Dąblewska, psycholog. Warto dodać, 
że ośrodek pomaga też rodzinom lub 
opiekunom prawnym. 

Jak przekonują specjaliści, 
najwięcej problemów wynikają-
cych z izolacji domowej może mieć 
młodzież, ponieważ mniejsze dzieci 
podlegają silniejszemu wpływowi 
rodziców. Wiek dorastania i wcze-
snej dojrzałości to czas, kiedy młodzi 
ludzie w ograniczonym stopniu 
kontrolują emocje. Ich mózg nie jest 
w pełni ukształtowany, co sprawia, 
że mają utrudniony dojrzały ogląd 
sytuacji i możliwości przewidzenia 
konsekwencji swoich działań. Dlatego 
nastolatki bywają nieprzewidywalne, 
często słowami i zachowaniem ranią 
innych. Do świadomości młodych 
ludzi nie dociera zbyt szybko infor-
macja o tym, że naruszają czyjeś 
granice albo że ktoś mógł poczuć się 
urażony ich postępowaniem. Dlatego 
właśnie w wieku 13-14 lat kontakty 
z rówieśnikami mają szczególnie 
znaczenie. Na ogół bowiem właśnie 
od nich w praktyce młodzi ludzie uczą 
się zasad funkcjonowania społecz-
nego. W przypadku pojawienia 
się podobnych problemów warto 
pamiętać o możliwości konsultacji ze 
specjalistami Ośrodka Środowiskowej 
Opieki Psychologicznej i Psychotera-
peutycznej dla Dzieci i Młodzieży. 
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Wedł g przedsta-
wicieli wiatowe  
Organizacji Zdrowia 

O  depres a est 
obecnie na częście  spoty-
kanym u ludzi zaburzeniem 
psychicznym, a zachorowal-
ność na nią wciąż wzrasta. 

Nieleczona może prowadzić 
do poważnych powikłań, nie tylko 
natury psychicznej. Z chorobą walczy 
tak naprawdę cały organizm, a ciało 
często wysyła nam istotne sygnały, 
że dzieje się coś niedobrego. Niestety 
mimo licznych kampanii społecz-
nych, mających na celu podnoszenie 
świadomości na ten temat, objawy te 
bagatelizują zarówno sami chorzy, jak 
i ludzie w ich otoczeniu. – Niektórzy 
sądzą, że to choroba ludzi słabych, 
czy leniwych, a to nieprawda. Wręcz 
mówi się o depresji, że to choroba ludzi, 
którzy byli zbyt długo silni – mówi 
psycholożka i psychoterapeutka Kata-
rzyna Kucewicz. 

Choć temat depresji jest coraz 
częściej poruszany w przestrzeni 
publicznej, wciąż towarzyszy mu 
pewnego rodzaju tabu. Bez znaczenia 
na to, jak wiele sławnych osób 
przyznaje się do swojej walki z tą 
chorobą, chcąc skłonić innych do 
porzucenia poczucia wstydu, wciąż 
nie jesteśmy skłonni do mówienia 
na głos o swoich problemach. Nawet 
tym najbliższym, zaufanym osobom. 
Zdaniem specjalistów kryje się za tym 
kilka powodów. Pierwszym z nich 
jest błędne przekonanie, że choro-
wanie na depresję jest równoznaczne 
z przyznaniem się do słabości. 
Niektórzy utożsamiają ją z porażką 
i brakiem życiowej zaradności. 
Taki rodzaj postrzegania problemu 
towarzyszy przede wszystkim 
mężczyznom i osobom zajmu-
jącym wysoko postawione stano-
wiska. Tymczasem depresja dotyka 
zarówno bogatych, jak i najbiedniej-
szych, mieszkańców wsi i dużych 
metropolii, starszych i młodzież, 
a nawet dzieci. Wszystkich ich łączy 
jedno – konieczność sięgnięcia po 

fachową pomoc. Różni natomiast 
podejście do problemu, z którym 
żyją, często cierpiąc w samotności.  

Jak odróżnić depres ę od 
obniżenia nastro

Często słyszymy o „jesiennej chan-
drze”, „wiosennym przesileniu”, czy 
„depresyjnej pogodzie”. Pozwoliliśmy, 
by depresja stała się sloganem, zapo-
minając, że to tak naprawdę poważna, 
wymagająca leczenia choroba. Co 
gorsza, nauczyliśmy się też samo-
dzielnego, szkodliwego diagnozo-
wania. Z łatwością nadajemy ludziom 
i sprawom miano „depresyjnych” – 
„depresyjna” może być też muzyka, 
czyjś nastrój, a nawet ubiór. „Już nie 
bądź taki depresyjny” – pada często 
w towarzystwie. Nic więc dziwnego, 
że w efekcie ludzie są skłonni bagateli-
zować prawdziwe objawy tej choroby. 

Niestety to działa w dwie strony. 
Z równą łatwością potrafimy 
dostrzegać depresję tam, gdzie jej 
nie ma, myląc naturalne nieraz obni-
żenie nastroju z jednostką chorobową. 
Zdaniem Katarzyny Kucewicz, by nie 
pogubić się i nie popadać ze skrajności 
w skrajność, należy zwrócić uwagę na 
kilka istotnych szczegółów. – Przede 
wszystkim liczy się czas. Jeśli zły 
nastrój (smutek, lęk, rozdrażnienie) 
trwa dłużej niż dwa tygodnie i wcale 
nie mija, a wręcz się nasila, to może 
być sygnał, że doświadczamy epizodu 
depresyjnego. Zwłaszcza jeśli w naszym 
życiu nie stała się żadna tragedia, czy 
trudna sytuacja – tłumaczy specja-
listka, zaznaczając, że często depresja 
pojawia się nie w reakcji na smutne 
wydarzenie, lecz sama z siebie. Jak 

podkreśla psychoterapeutka, czer-
wona lampka powinna zapalić się 
m.in. wtedy, gdy od kilku tygodni 
nic nam się nie chce i coraz trudniej 
wstaje się nam z łóżka, choć wcześniej 
byliśmy aktywni. – Zmiana stylu życia 
często zwiastuje, że mamy do czynienia 
z tą chorobą. Mowa o zmianie rytmu 
okołodobowego, trudnościach ze snem, 
albo nadmiernej senności, zmianie 
apetytu, a także zmianie libido – 
wymienia psycholożka. 

„ m dł że  odkładasz 
leczenie, tym tr dnie  wy ść 
z choroby”

Eksperci alarmują – nieleczona 
depresja ma tendencje do pogłębiania 
się, nierzadko tak silnego, że prowadzi 
ono do myśli, a nawet czynów samo-
bójczych. 

Mimo to, mnóstwo osób, które 
zauważają istotne, długotrwałe zmiany 
w swoim samopoczuciu psychicznym, 
konsekwentnie odkładają wizytę 
u specjalisty. – Depresja jest chorobą 
duszy i umysłu, której nie da się zoba-
czyć w badaniach obrazowych, takich 
jak np. USG. Przez to niektórym 
wydaje się, że to fanaberia. Tymczasem 
jest to bardzo niebezpieczna i poważna 
choroba wymagająca naprawdę 
fachowej pomocy – mówi Katarzyna 
Kucewicz, która w swoim gabinecie 
pracuje m.in. z pacjentami cierpią-
cymi na depresję. Psycholożka przy-
pomina, że nie ma nic złego w tym, 
że nie czujemy się gotowi rozma-
wiać o swoich problemach z przyja-
ciółmi, czy nawet członkami rodziny. 
– Mimo to bezwzględnie należy dać 
sobie pomóc. Choroba nie wybiera. 

Nie mamy żadnego wpływu na to, że 
akurat nas dopadnie. Niektórzy sądzą, 
że to choroba ludzi słabych albo leni-
wych, a to nieprawda. Wręcz mówi 
się o depresji, że to choroba ludzi, 
którzy byli zbyt długo silni – tłumaczy 
psycholożka, zwracając uwagę, 
że wiele mitów na temat depresji 
dotyka także sposobów jej leczenia. 
Na przykład słyszy się: „Jedz zdrowo, 
to będziesz szczęśliwy”. Tak nie jest. 
Depresja wymaga wsparcia farmako-
logicznego i/ lub psychiatrycznego. To 
naprawdę poważna choroba, nie ma 
z nią żartów. – Odsyłam do poczytania 
o niej więcej w na forumprzeciwde-
presji.pl – informacje tam zawarte 
są rzetelnym i sprawdzonym przez 
fachowców źródłem wiedzy – radzi 
Katarzyna Kucewicz.

Depresja. Jak walczyć z wrogiem, 
który w tobie mieszka? Sięgnij po 
darmową pomoc

Uświadomienie sobie problemu 
to pierwszy, najważniejszy krok. Gdy 
mamy go za sobą, pora postawić 
kolejny – sięgnąć po pomoc. Bez 
niego będziemy stać w miejscu, 
pozwalając chorobie przejmować 
kontrolę nad naszym życiem. Wiele 
osób z depresją zbyt długo zasta-
nawia się, w czyje ręce powierzyć 
swoje samopoczucie. Jeśli czujemy, że 
wśród przyjaciół, rodziny, czy współ-
pracowników nie ma swobodnej 
i bezpiecznej przestrzeni do poru-
szenia tych tematów, w każdej chwili 
możemy sięgnąć po darmową, 
fachową i anonimową pomoc. Jest 
to możliwe m.in. za pośrednic-
twem Antydepresyjnego Telefonu 
Zaufania (22 5949100, czynny 
w środy i czwartki w godz. 17.00-
19.00. Więcej instytucji wspierają-
cych walkę z depresją znajdziesz na 
końcu tego artykułu).

– Pomocy szukać można także 
w najbliższej poradni zdrowia psychicz-
nego. Tam istnieje możliwość konsul-
tacji z lekarzem psychiatrą, który powie 
nam o szansach terapii refundowanej 
w ramach NFZ –  przypomina psycho-
terapeutka.

Jeśli czujesz, że opisane w artykule 
problemy mogą dotyczyć Ciebie lub 
kogoś w twoim otoczeniu, możesz 
sięgnąć po pomoc lub więcej infor-
macji tutaj:

Stowarzyszenie Aktywnie Prze-
ciwko Depresji – prowadzące działal-
ność społeczno-edukacyjną w zakresie 
profilaktyki, wykrywania i leczenia 
zaburzeń psychicznych, a w szczegól-
ności zaburzeń depresyjnych. Kontakt 
do stowarzyszenia można znaleźć na 
stronie: www.depresja.org

Forum Przeciw Depresji – 
portal społecznościowy prowadzony 
w ramach ogólnopolskiej kampanii, 
na którym można znaleźć kompen-
dium wiedzy w zakresie depresji, gdzie 
szukać pomocy oraz forum modero-
wane przez lekarzy specjalistów, gdzie 
osoby chore oraz ich bliscy mogą 
uzyskać wsparcie www.forumprze-
ciwdepresji.pl

Fundacja Itaka – która prowadzi 
Antydepresyjny Telefon Zaufania 
(22 654 40 41) oraz udziela szero-
kiego wsparcia osobom chorującym 
na depresję, jak i ich najbliższym. 
Informacje na temat wsparcia, którego 
udziela Fundacja można znaleźć na 
stronie: www.stopdepresji.pl

Centrum Wsparcia dla osób 
w stanie kryzysu psychicznego – 
24 godziny przez 7 dni w tygodniu 
działa bezpłatna linia telefoniczna 
(800 70 2222) dla osób w kryzysie 
psychicznym, którzy potrzebują 
doraźnej pomocy psychologicznej. 
W wyznaczonych godzinach 
w Centrum pełnią dyżury także 
specjaliści: lekarze psychiatrzy, 
prawnicy oraz pracownicy socjalni. 
Wsparcie można uzyskać także 
poprzez e-mail oraz czat z profesjona-
listami. Więcej informacji na stronie: 
www.liniawsparcia.pl

Nasz ekspert: Katarzyna Kuce-
wicz – psycholożka, psychotera-
peutka, seksuolożka, autorka książki 
pt. „Kobiety, które czują za bardzo” 
i licznych komentarzy eksperc-
kich. Od ponad 10 lat prowadzi 
psychoterapię i poradnictwo dla 
osób doświadczających kryzysów 
w relacjach, kłopotów z samooceną 
i samoakceptacją. Współprowadzi 
warszawski Ośrodek Psychoterapii 
i Coachingu INNER GARDEN. 
W wolnych chwilach chętnie dzieli 
się swoją wiedzą i doświadczeniem 
w programach telewizyjnych i audy-
cjach radiowych. 

zdrowie

eha ilitacja domowa o larna w andemiiW syt ac i, kiedy 
pac enci narzeka ą na 
mnie szą dostępność 

sł żby zdrowia w związk  
z zagrożeniem epide-
micznym, ten rodza  świad-
czeń w entr m drowia 

chów est dostępny na 
wyciągnięcie ręki.

Doświadczeni terapeuci odwie-
dzają bowiem chorych w domu i tutaj 
wykonywane są zabiegi. Taka reha-
bilitacja jest przeznaczona dla osób, 
które mają problem z samodzielnym 
poruszaniem się. W okolicach 
Tarnowa można się na nią rejestrować,  
telefonując pod numer 728 588 856, 
w rejonie Wierzchosławic 795 595 168, 
w Tuchowie 14 652 55 03, a w rejonie 
Szerzyn 14 651 73 94.

Rehabilitacja domowa jest przezna-
czona dla pacjentów po uszkodzeniu 
układu nerwowego oraz rdzenia 
kręgowego. Ponadto świadczenia są 
rekomendowane dla osób z choro-
bami zwyrodnieniowymi stawów 
kolanowych lub biodrowych, a także 

po urazach nóg i po 
zabiegach endoprote-
zoplastyki stawu. Z tej 
formy leczenia mogą 
korzystać pacjenci po 
udarach. Do zabiegów 
są także kwalifikowane 
osoby m.in. osoby 
z reumatoidalnym 
zapaleniem stawów, 
chorobą Parkinsona, 
rdzeniowym zani-
kiem mięśni, guzami 
mózgu i w stanie wege-
tatywnym. 

Skierowanie na tę formę reha-
bilitacji może wystawić lekarz 
podstawowej opieki zdrowotnej lub 
specjalista. Na dokumencie musi się 
znaleźć adnotacja, że zabiegi mają być 
przeprowadzane w domu pacjenta. 
W praktyce zapewnia to szybsze 
rozpoczęcie terapii. A wcześnie 
wdrożone zabiegi znacznie ograni-

czają ryzyko powikłań. Z rehabilitacji 
domowej w ubiegłym roku skorzy-
stało w Centrum Zdrowia Tuchów 
1200 pacjentów, rok wcześniej było 
ich 800. 

Pacjenci mają prawo do 80 dni 
zabiegowych w roku i nie więcej niż 
5 zabiegów dziennie. Świadczenia 
są realizowane w tygodniu w godzi-

nach  od 8.00 do 
18.00. Godziny są 
dopasowywane do 
potrzeb i możli-
wości pacjentów. 
W praktyce zabiegi 
wykonywane są 
w cyklu dzie-
sięciodniowym, 
dzień po dniu. 
– Jeżeli pacjent 
posiada orze-
czenie o znacznym 
stopniu niepełno-
sprawności, nie jest 

wpisywany do kolejki oczekujących. 
W naszych placówkach przyjmo-
wany jest w najbliższym możliwym 
terminie, czyli do 2 tygodni od czasu 
dostarczenia skierowania – tłumaczy 
kierownik Ośrodka Rehabilitacji CZT, 
Ewa Wszołek.  

Świadczenia obejmują: indywidu-
alną pracę z pacjentem, dostosowaną 

do schorzenia i aktualnego stanu 
zdrowia, masaż, ćwiczenia czynne 
z wykorzystaniem rożnego rodzaju 
sprzętów, drenaż limfatyczny oraz 
elektrolecznictwo i laseroterapię. 
Indywidualne podejście fizjotera-
peuty, który podczas wizyty poświęca 
czas tylko jednej osobie, gwarantuje 
szybkie efekty. Ponadto w ramach 
wizyt domowych terapeuci zajmują 
się też edukacją rodziny i opiekunów, 
by czynności związane z opieką nad 
chorym były jak najmniej obciążające. 

– Warto podkreślić, że nasi pracow-
nicy wciąż podnoszą kwalifikacje. 
Dotychczas wiedzę zdobywali na 
licznych kursach, m.in.: w zakresie 
PNF, terapii manualnej, spastyczności, 
masażu tkanek głębokich, drenażu 
limfatycznego, punktów spustowych, 
w zakresie kinezjotapingu, terapii 
barku i kolana, kursu SI, spiralnej 
stabilizacji kręgosłupa i wielu innych 
– podsumowuje Ewa Wszołek.

e resja w ród nas  akty i mity na temat choro y 
Nie czekaj  się nij o omoc
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W toku prowadzenia 
prac archiwistycz-
nych w rzędzie 

Miejskim w Tuchowie odna-
leziono książeczkę oszczęd-
nościową O Mariana 
Stylińskiego, legionisty 
i burmistrza Tuchowa.

W książeczce widnieje jeden 
wpis dokumentujący wpłatę kwoty 
2554,53 zł z dnia 11 października 
1940 r. 

Magdalena Marszałek, burmistrz 
Tuchowa, przekazała odnalezioną 
książeczkę oszczędnościową na 
ręce kustosza Muzeum Miejskiego 
w Tuchowie – Ryszarda Wrony, aby 
ją wyeksponował w naszym muzeum, 
świadcząc o historii Tuchowa. 

Marian Styliński (ur. 31 lipca 
1898 r. w Górze Ropczyckiej – 
zamordowany 18 kwietnia 1942 r. 
w KL AUSCHWITZ )

W 1911 r., jako uczeń Szkoły 
Kupieckiej w Tarnowie, zakładał wraz 
z braćmi ruch skautowy w Tarnowie. 
Od 1912 r. był członkiem Związku 
Strzeleckiego. 4 VIII 1914 r., wraz 
z bratem Janem, wyruszył na 
Oleandry z pierwszą grupą ochot-
ników, wstępując do I Kompanii 
Kadrowej. Walczył pod Opatowcem 
i Nowym Korczynem. Po reorgani-
zacji w 5. Pułku Piechoty I Brygady 
Legionów wziął udział w bojach nad 
Nidą w 1915 r. Ranny w bitwie pod 
Konarami, został uznany za inwalidę. 
W 1916 r. powrócił do Legionów.  
Po kryzysie przysięgowym został wcie-
lony do wojska austriackiego, walczył 
m.in. na froncie włoskim, gdzie na 
początku 1918 r. został ciężko ranny. 
Skierowany na leczenie do Tarnowa 
włączył się w działalność POW 
(ps. „Strzała”). Od czerwca 1918 r. był 
komendantem i dowódcą Oddziału 
Lotnego POW na okręg tarnowski, 
który w nocy z 30 na 31 X 1918 r. 
od ataku na austriacką Komendę 
Okręgową rozpoczął rozbrajanie 
Austriaków w Tarnowie.

miasto i mina
iekawe znalezisko  

w rzędzie iejskim w chowie

A likacja rzy ominająca 
o terminie od ior  od adów 

Podziękowanie dla arka re ry 

Wziął udział w obronie Lwowa 
w 1918 r. i wojnie ukraińskiej  
(1918-1919) oraz z bolszewikami (1920-
1921). W 1921 r. – jako kapral podcho-
rąży – został przeniesiony do rezerwy. Od 
1922 r., wraz z rodziną, gospodarował na 
przyznanych jej działkach wojskowych 
w Kosowie Poleskim. W 1925 r. osiadł 
w Burzynie koło Tuchowa. W latach 
1932-1939 r. był burmistrzem Tuchowa. 
Doprowadził m.in. do budowy szkoły 
w mieście oraz do budowy mostu na 
Białej, który w 2017 r. został nazwany jego  
imieniem.

Od 1939 r. działał w konspiracji, 
był członkiem ZWZ-AK. Ukrywał 
się przed gestapo. Zadenuncjo-
wany, 30 V 1941 r. został areszto-
wany przez gestapo, przesłuchiwany 
i więziony, następnie wywieziony 
do KL Auschwitz, gdzie zginął 
18 IV 1942 r. W okresie międzywo-
jennym odznaczony m.in. Krzyżem 
Legionów, Medalem za Wojnę  
1918-1921, Krzyżem Obrony Lwowa.

UM w Tuchowie

rząd Mie ski 
w chowie r chomił 
możliwość zainstalo-

wania bezpłatne  aplikac i 
iedy mieci.in o z harmono-

gramem odbioru odpadów 
w gminie Tuchów.

Korzyści z korzystania z aplikacji 
KiedyŚmieci.info

• Nowoczesna i bezpieczna tech-
nologia

• Aplikacja jest anonimowa, nie zbie-
ramy żadnych danych. Jedyne co 
przekazujesz, to miejscowość, dla 
której chcesz otrzymywać powia-
domienia.

• Darmowa aplikacja dla każdego 
mieszkańca

• Brak konieczności drukowania 
harmonogramów

• Aktualny harmonogram będzie 
zawsze pod ręką w telefonie.

• Ni g d y 
nie zapo-
m n i s z 
w y s t a w i ć 
odpowied-
niego kosza
O t r z y -

masz powia-
d o m i e n i e 
o konieczności 
wystawienia 
o d p o w i e d -
niego kosza. 

Sam zdecydujesz, na ile wcześniej 
chcesz otrzymywać powiadomienia.

UM w Tuchowie

W środę  
24 lutego 
br. podczas 

sesji Rady Miej-
skiej w Tuchowie 

roczyście podzię-
kowano Markowi 
Srebrze za wielo-
letnią pracę na 
rzecz rozwoju 
k lt ry izyczne  
i sportu w gminie Tuchów.

W oficjalnym dyplomie napisano:
„Pana wiedza, profesjonalizm 

i doświadczenie były zawsze gwarantem 
sprawnie funkcjonującego Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tuchowie, 
a tym samym rozwoju sportu w naszej 
społeczności.

Podejmowane przez Pana na prze-
strzeni kilkunastu lat inicjatywy z całą 
pewnością przyniosły efekt w postaci 
rozbudowy infrastruktury sportowej 
i poszerzenia oferty zajęć sportowych 
i kulturalnych.

Uzdolniona młodzież 
pod Pana opieką zdoby-
wała liczne nagrody, 
tytuły i wyróżnienia na 
zawodach krajowych 
i międzynarodowych.

Dzięki temu gmina 
Tuchów była rozsła-
wiana na wielu arenach 
sportowych w kraju i za 
granicą.

Świadectwo Pana drogi zawodowej 
pokazuje, że można swoją pracę na 
rzecz mieszkańców gminy Tuchów 
traktować z zaangażowaniem i poświę-
ceniem, dając przykład innym, jak 
należy rozumieć służbę publiczną.

Życzymy Panu wszystkiego 
najlepszego w życiu osobistym, dużo 
zdrowia, realizacji marzeń oraz wszel-
kiej pomyślności”.

Podziękowanie złożyli Magdalena 
Marszałek – burmistrz Tuchowa oraz 
Stanisław Obrzut – przewodniczący 
Rady Miejskiej w Tuchowie. 

UM w Tuchowie

Pozostaw 1  odatk  
w minie chów 

bliża się okres rozliczeń podatkowych . 
orąco zachęcamy do przekazania 1  swo ego 

podatku organizacji lub osobom z gminy 
chów. oniże  przedstawiamy dane możliwia ące 

oddanie 1  podatk .

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

S O R S  RO   R J  OS  
OS R  „ J ”  O

Numer KRS: 0000028735

S O R S  OMO  OSO OM O-
S R M R J
Numer KRS: 0000240803

J  S R   M.   
R O J
Cel szczegółowy: ZC 6441 Paweł Kras
Cel szczegółowy: ZC 6146 Julia Starostka
Numer KRS: 0000266644

J  OMO  OSO OM OS R M 
„S O O”
Cel szczegółowy: 229/R Maksymilian Rąpała
Cel szczegółowy: 600/K Gabriela Kita
Cel szczegółowy: 699/B Marcin Bajorek
Cel szczegółowy: 700/Leon Pichner
Numer KRS: 0000186434

S O R S  S RS M OR
Cel szczegółowy: Wojtek Wojtas
Numer KRS: 0000020382

J  OM „   OMO ”
Cel szczegółowy: 32427 Więcek Julia
Cel szczegółowy: 35384 Gierałt Adam
Cel szczegółowy: 37308 Dobosz Maja
Cel szczegółowy: 11740 Pindral Maria Magdalena
Numer KRS: 0000037904

J  O M OS R  M. . S. 
M  OR O S O

Numer KRS: 0000446904

 O O  S R  O R  R
Cel szczegółowy: NAZWA I ADRES OSP z terenu gm. Tuchów
Numer KRS: 0000116212

J   M O   R O
Cel szczegółowy: KSM Tarnów-MIEJSCOWOŚĆ w której działa KSM
Numer KRS: 0000339553

FUNDACJA KROMKA CHLEBA
Numer KRS: 0000157946
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N A  A N  P
A M  
dpowiednie oznaczenie 
nier chomości to 
eden z ważnie szych 

elementów składowych 
sprawnego przeprowadzenia 
akc i ratownicze  i chociaż 
przepisy w tym zakresie 
asno określa ą obowiązki 

właścicieli nier chomości, 
to ednak nie wszyscy zda ą 
sobie sprawę o istnieni  
takowych zapisów. 
W dzisiejszym artykule 
postaram się przypomnieć 
o obowiązkach ciążących na 
właścicielach nier chomości 
w tym zakresie. 

Zapewne każdy, kto związany jest 
z jakąkolwiek służbą ratowniczą, 
znalazł się kiedyś w sytuacji, gdy 
jadąc do zdarzenia, miał problem 
z lokalizacją miejsca, w którym do 
owego zdarzenia doszło. W przy-
padku strażaków, o ile zgłoszenie 
dotyczy wypadku drogowego czy 
pożaru, którego oznaki są z daleka 
widoczne, dotarcie na miejsce 
zdarzenia nie stanowi większego 

problemu. Ułatwione zadanie mają 
także służby, które wyjeżdżają do 
zdarzenia w mieście, gdzie znajdują 
się ulice z nazwami, a nierucho-
mości ponumerowane są według 
zasady: parzyste numery po jednej 
stronie ulicy i nieparzyste po drugiej. 
Dużo trudniejszym zadaniem jest 
znalezienie odpowiedniego adresu 
w miejscowościach, gdzie po pierwsze 
– zabudowa jest bardzo rozproszona, 
a po drugie – numeracja nierucho-
mości nie jest regularna. 

Chociaż obowiązek umieszczenia 
numeru porządkowego jest przez 
wielu właścicieli nieruchomości zapo-
mniany, to jednak ma oparcie w prze-
pisach. Co więcej, jego ignorowanie 
w skrajnych przypadkach może się 
skończyć nałożeniem mandatu przez 
policję, a podstawą takiego ukarania 
jest art. 64 kodeksu wykroczeń. 
Zgodnie z nim: „Kto, będąc właści-
cielem, administratorem, dozorcą lub 
użytkownikiem nieruchomości, nie 
dopełnia obowiązku umieszczenia 
w odpowiednim miejscu albo utrzy-
mania w należytym stanie tabliczki 
z numerem porządkowym nieru-
chomości, nazwą ulicy lub placu 
albo miejscowości, podlega karze 

grzywny do 250 zł albo karze nagany”. 
Ponieważ przepis ten mówi także 
o utrzymywaniu tabliczki w należytym 
stanie, to jeśli właściciel dopuszcza, by 
umieszczone na niej informacje były 
nieczytelne (może tu chodzić zarówno 
o to, że farba się złuszczyła, jak i to, że 
tabliczka została zanieczyszczona, np. 
przez ptaki), również musi się liczyć 
z możliwością ukarania. 

Zgodnie z §2 tego przepisu tej 
samej karze podlega ten, kto nie 
dopełnia obowiązku oświetlenia 
tabliczki z numerem porządkowym 
nieruchomości. I tu nasuwa się 
pytanie: „Czy właściciel domu musi 
zamontować specjalne oświetlenie?”. 
To zależy. Jeśli droga, przy której znaj-
duje się nieruchomość, jest oświetlona 
na tyle intensywnie, że można w nocy 
przeczytać informacje umieszczone 
na ścianie, to wystarczy.

Kodeks wykroczeń mówi, co 
spotyka tego, kto nie umieszcza 
tabliczki, ale przepisy nakładające 
obowiązek umieszczenia takowej 
znajdziemy w innych przepisach, 
czyli w prawie geodezyjnym i karto-
graficznym, a dokładnie w art. 47b, 
który nakazuje umieszczenie na 
ścianie budynku od strony widocznej 

z ulicy jego numeru porządkowego. 
Jeżeli budynek położony jest w głębi 
nieruchomości, która jest ogrodzona 
od strony ulicy, wówczas należy umie-
ścić tabliczkę z numerem i nazwą 
ulicy również na ogrodzeniu. Kolejne 
ustępy tego przepisu wskazują, że na 
tabliczkach tych musi się znaleźć także 
nazwa ulicy bądź placu, a tam, gdzie 
ich nie ma – nazwa miejscowości. 

Kolejnym argumentem, dla 
którego warto dostosować się do 
obowiązujących przepisów, jest fakt, 
że złe oznakowanie nieruchomości 
może wywołać inne poważne skutki 
karne i odszkodowawcze dla właści-
ciela lub zarządcy nieruchomości, 
spowodowane roszczeniami ewen-
tualnych poszkodowanych.

Chociaż na pierwszy rzut oka 
mogłoby się wydawać, że wspomniane 
wyżej przepisy są reliktem minionej 
epoki, to w rzeczywistości ich istnienie 
jest jak najbardziej uzasadnione i nie 
chodzi o ułatwienie pracy listono-
szom – ci i tak doskonale wiedzą, 
gdzie jaki jest adres. Policjanci, 
zespoły ratownictwa medycznego czy 
zastępy straży pożarnej jednak już 
nie tak łatwo mogą trafić na miejsce 
wezwania, gdzie niejednokrotnie 

każda minuta, a nawet sekunda ma 
ogromne znaczenie dla skuteczności 
przeprowadzenia akcji ratowniczej.

A na koniec prośba do naszych 
mieszkańców. Postarajcie się Państwo 
wraz z nadchodzącą wiosną spraw-
dzić, czy na Waszych nierucho-
mościach znajdują się numery 
porządkowe, a jeśli tak, to czy są 
one zgodne z przepisami, widoczne 
i w odpowiednim stanie technicznym. 
Dodatkowo, proszę nie traktować 
powyższego tekstu jako straszenie 
czy ostrzeganie, ale po prostu jako 
jeden z elementów prewencyjnych, 
a ewentualne koszty zakupu i montażu 
odpowiedniego oznakowania jako 
inwestycję w bezpieczeństwo własne 
i swoich najbliższych.

N  P  A   
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1 marca 2021 rok , po 
ponad dwóch latach, 
do podział  bo o-

wego tuchowskich stra-
żaków powrócił chociaż 
w inne  postaci  samo-
chód spec alny pożarniczy 
drabina mechaniczna, ozna-
czony symbolem S -30. 

Samochód na podwoziu MAN 
M03 14.220 został zabudowany 
przez firmę Magirus w 1996 roku 
i w listopadzie ubiegłego roku został 
zakupiony przez Gminę Tuchów. 
Poprzedni samochód, zabudowany na 
podwoziu Jelcza 420 P (z 1977 roku), 
od listopada 2018 roku był wycofany 
z podziału bojowego i nie mógł 
uczestniczyć w działaniach ratowni-
czych. Nowa drabina przez ostatnie 
kilka tygodni była przystosowywana 
do strażackich potrzeb i wymagań, 
a następnie, po wykonaniu rocznego 
przeglądu, została dopuszczona do 
udziału w działaniach ratowniczych. 
Wszystkie prace przystosowu-
jące pojazd do potrzeb i wymagań 
ratowniczej służby zostały wyko-
nane przez tuchowskich strażaków 
i z tego miejsca słowa podziękowania 
kierujemy do właścicieli firmy UPM 
Service Sp. z o.o. z Tuchowa za wyko-
nanie i nieodpłatne przekazanie 
elementów aluminiowych konstrukcji 
kosza, które zostały wymienione na 
nowe ze względu na ich lepsze para-
metry. Dziękujemy również firmie 
WIMED Sp. z o.o. Sp. K. z Tuchowa za 
wykonanie i nieodpłatne przekazanie 
elementów odblaskowych, których 
umieszczenie na pojeździe w znaczący 
sposób wpływa na bezpieczeństwo 
podczas prowadzenia działań.

Zgodnie z zapisami umowy 
zawartej pomiędzy Ministerstwem 
Sprawiedliwości a Gminą Tuchów, 
w terminie 12.10. – 31.12.2020 roku 
zrealizowane zostały zakupy w ramach 
4 działań, tj.:
• działanie nr 1 – zakup sprzętu 

transportowego, tj. średniego 
specjalnego pojazdu pożarniczyego 
umożliwiającego m.in. prowa-
dzenie działań na wysokości [OSP 
Tuchów],

• działanie nr 2 – zakup sprzętu 
uzbrojenia i techniki specjalnej, tj.: 

drabiny przenośnej [OSP Piotrko-
wice], zestawu do wyważania drzwi 
[OSP Tuchów], rolki do przemiesz-
czania uszkodzonych pojazdów 
[OSP Karwodrza], prądownicy 
[OSP Karwodrza], rozdzielacza 
[OSP Karwodrza], detektora prądu 
przemiennego [OSP Karwodrza], 
butli do aparatów ochrony dróg 
oddechowych [OSP Dąbrówka 
Tuchowska], latarek [OSP 
Łowczów];

• działanie nr 3 – zakup sprzętu 
łączności, tj. radiotelefonów –  
6 szt. [OSP Łowczów, OSP Jodłówka 
Tuchowska, OSP Lubaszowa];

• działanie nr 4 – zakup wyposa-
żenia osobistego i ochronnego, 
tj.: ubrań specjalnych – 16 szt. 
[OSP Dąbrówka Tuchowska, OSP 
Burzyn, OSP Karwodrza, OSP 
Meszna Opacka, OSP Siedliska, 
OSP Jodłówka Tuchowska, OSP 
Lubaszowa], obuwia strażac-
kiego skórzanego – 12 par [OSP 
Dąbrówka Tuchowska, OSP 
Łowczów], obuwia strażackiego 
gumowego – 20 par [OSP Łowczów, 
OSP Burzyn, OSP Karwodrza, OSP 
Meszna Opacka, OSP Siedliska, 
OSP Jodłówka Tuchowska, OSP 
Lubaszowa], rękawic specjalnych 

– 20 par [OSP Łowczów, OSP 
Burzyn, OSP Karwodrza, OSP 
Meszna Opacka, OSP Siedliska, 
OSP Jodłówka Tuchowska, OSP 
Lubaszowa], hełmów strażackich – 
15 szt. [OSP Dąbrówka Tuchowska, 
OSP Burzyn, OSP Meszna Opacka, 
OSP Siedliska, OSP Jodłówka 
Tuchowska, OSP Lubaszowa], 
kominiarek niepalnych – 14 szt. 
[OSP Burzyn, OSP Karwodrza, OSP 
Meszna Opacka, OSP Siedliska, 
OSP Jodłówka Tuchowska, OSP 
Lubaszowa].
Łączna wartość zadania to 

252 510,00 złotych, z czego kwota 
dotacji z Funduszu Sprawiedliwości 
to 250 000,00 złotych. 

Przekazania sprzętu dokonano 
13 stycznia br. w sali widowiskowej 
tuchowskiego Domu Kultury, 
a w uroczystości udział wzięli: poseł 
na Sejm RP Piotr Sak, burmistrz 
Tuchowa Magdalena Marszałek, 
zastępca burmistrza Tuchowa, 
a zarazem wiceprezes ZOG ZOSP RP 
w Tuchowie Wiktor Chrzanowski, 
radni Rady Miejskiej w Tuchowie 
oraz przedstawiciele jednostek ochot-
niczych straży pożarnych z terenu 
gminy Tuchów, do których trafił zaku-
piony sprzęt.
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Podczas ostatniej 
sesji Rady Miejskiej 
w chowie, która 

odbyła się 24 l tego 2021 r., 
przy ęto zmiany w b dżecie 
gminy, które pozwala ą na 
zlecenie wiel  ważnych 
projektów dla rozwoju 
gminy i e  mieszkańców. 

Projekt modernizacji placu 
targowego przy rynku 
w Tuchowie

Przestrzeń ta od lat wymaga grun-
townej rewitalizacji. Przy zachowaniu 
obecnej funkcjonalności i zasto-
sowaniu rozwiązań przyjaznych 
osobom na co dzień handlującym 
w tym miejscu chcemy zaprojek-
tować nowoczesny plac targowy. 
Projekt będzie szeroko konsultowany 
społecznie, aby rozważyć wszelkie 
pomysły i koncepcje na ten obszar. 
Wykonanie projektu pozwoli nam 
starać się o dofinansowanie w nowej 
perspektywie środków unijnych lub 
krajowych.

Projekt zagospodaro-
wania terenu rekreacyjno-
-sportowego przy Skałce 
w Tuchowie

W 2020 r. ukończona została 
modernizacja budynku oraz otoczenia 
przy stadionie sportowym oraz wyko-
nana została ścieżka na „Skałce”. 
Kontynuując kierunek działań rekre-
acyjno-sportowych, w planie jest 
wykonanie projektu zagospodarowania 
terenu należącego do Gminy Tuchów 
znajdującego się w okolicy „Skałki”. 
Projekt będzie szeroko konsultowany 
społecznie, aby rozważyć wszelkie 
pomysły i koncepcje na ten obszar. 
Wykonanie projektu pozwoli nam 
starać się o dofinansowanie w nowej 
perspektywie środków unijnych lub 
krajowych.

Projekt budowy zrówno-
ważone  trasy rowerowe  
singletracka  na rzankę 

z Lubaszowej wraz z zago-
spodarowaniem budynku 
stacji kolejowej w Luba-
szowej

Brzanka jest bezsprzecznie naja-
trakcyjniejszym miejscem w naszej 
gminie pod względem turystycznym. 
O każdej porze roku jest chętnie 
odwiedzana przez rzesze turystów. Od 
2016 r. w użytkowaniu wieczystym 
Gmina Tuchów posiada działkę wraz 
z budynkiem stacji kolejowej w Luba-

szowej. Koncepcja zakłada wykonanie 
adaptacji budynku na potrzeby miejsca 
obsługi ruchu turystycznego oraz 
zaprojektowanie i wykonanie zrów-
noważonej trasy rowerowej tzw. single-
tracka. Dogodne połączenie kolejowe, 
atrakcyjna trasa rowerowa, bliskość 
innych atrakcji turystycznych pozwoli 
rozwinąć ruch turystyczny, co wpłynie 
pośrednio na rozwój branży gastro-
nomicznej, hotelarskiej i usługowej. 
Wykonanie projektu pozwoli nam 
starać się o dofinansowanie w nowej 
perspektywie środków unijnych lub 
krajowych.

Projekt i wykonanie stacji 
ładowania po azdów elek-
trycznych na parkingu 
park&ride w Tuchowie przy 
ul. Kolejowej

Rosnąca popularność samo-
chodów elektrycznych wpłynęła na 
decyzję o wykonaniu stacji łado-
wania takich pojazdów na parkingu 
park&ride przy ul. Kolejowej 
w Tuchowie. Droga wojewódzka 
977 Tarnów – Konieczna to trasa 
niezwykle popularna. Nie tylko jest 
ona najkrótszą trasą do granicy ze 
Słowacją, ale też pozwala na szybkie 
dotarcie do Krynicy Zdroju.

Projekt bezpiecznych 
prze ść dla pieszych przy 
drodze wojewódzkiej 977 
w chowie l. Mickie-
wicza  oraz w Siedliskach

Bezpieczeństwo pieszych jest 
sprawą priorytetową. Bezpieczne 
przejścia dla pieszych powstały 
już w wielu miejscach, ale wciąż są 
potrzeby w innych lokalizacjach. 

Jedno z przejść zostanie zaprojekto-
wane przy kaplicy cmentarnej i galerii 
tuchowskiej, a drugie w Siedliskach na 
wysokości stacji kolejowej. 

Projekt budowy chodnika 
przy drodze wojewódzkiej 
977 w abłędzy

Zakres projektu to odcinek chod-
nika przy drodze wojewódzkiej 977 
od skrzyżowania z drogą powiatową 
w kierunku Karwodrzy do szkoły 
podstawowej w Zabłędzy (ok. 1 km). 

Projekt przebudowy ul. 
Grochmala w Tuchowie

W minionym roku wyremon-
towana została ulica Jana Pawła II 
i Reymonta. W 2019 r. wyremonto-
wana została ul. Żeromskiego i Szpi-
talna. W tym rejonie pozostała do 
wyremontowania m.in. ulica Groch-
mala. Aby starać się o pozyskania 
środków zewnętrznych na ten cel, 
konieczne jest wykonanie projektu. 

Projekt zagospodarowania 
piwnic w budynku admi-
nistracyjnym przy ul. Jana 

awła  4 w chowie
W budynku administracyjnym 

przy ul. Jana Pawła II ma swoją 
siedzibę kilka instytucji, m.in.: Urząd 
Miejski w Tuchowie, Ośrodek Opieki 
Społecznej, Gminna Administracja 
Oświaty, Szkoła Muzyczna I stopnia 
w Tuchowie. Kilka lat temu budynek 
ten został gruntownie zmoderni-
zowany, jednak piwnice nie zostały 
objęte tymi działaniami. Projekt 
zagospodarowania piwnic pozwoli 
na poprawienie funkcjonalności tej 
przestrzeni. 

Modernizacja sanitariatów 
oraz holu w budynku Domu 
Kultury w Tuchowie

Oferta Domu Kultury w Tuchowie 
jest różnorodna. Aby realizować 
usługi na odpowiednim poziomie, 
niezbędne jest również zaplecze sani-
tarne i komunikacyjne. Dlatego zdecy-
dowaliśmy o wykonaniu modernizacji 
sanitariatów oraz holu w budynku 
Domu Kultury w Tuchowie. 

Modernizacja sanitariatów 
p blicznie dostępnych 

na dziedzińc  w rat sz  
w Tuchowie

Sanitariaty w budynku ratusza 
w Tuchowie są ogólnodostępne. Korzy-
stają z nich przede wszystkim miesz-
kańcy załatwiający sprawy urzędowe 
w tuchowskim ratuszu. Są to również 
klienci pobliskich sklepów i punktów 
handlowych. Zmodernizowane sani-
tariaty bezsprzecznie przyczynią się do 
wzrostu komfortu korzystania z usług 
tuchowskiego ratusza. 

Projekt modernizacji 
piwnic i elewacji ratusza 
w Tuchowie

Ratusz na rynku w Tuchowie jest 
wizytówką gminy. Jest on nie tylko 
centrum administracyjnym, ale 
przede wszystkim zabytkiem prawnie 

chronionym. W poprzednich latach 
wykonano prace termomoderniza-
cyjne (docieplono ściany przylegające 
do gruntu oraz ściany nad ostatnią 
kondygnacją, wymieniono okna 
i drzwi, zmodernizowano instalację 
co.). Obecnie budynek wymaga 
odnowienia elewacji. Niezbędne jest 
również wykonanie projektu adaptacji 
piwnic. Mają one olbrzymi poten-
cjał i przedstawiają dużą wartość 
historyczną. Wykonanie projektu 
pozwoli nam starać się o dofinanso-
wanie w nowej perspektywie środków 
unijnych lub krajowych.

Projekt budowy gminnego 
punktu selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych

Nowa perspektywa środków 
unijnych otwiera kolejne możli-
wości starania się o środki na 
zadania związane z gospodarką 
odpadami. W perspektywie kolej-
nych lat niezbędne będzie wyko-
nanie własnego – gminnego punktu 
selektywnej zbiórki odpadów, który 
pozwoli na niezależność działania. 

Projekty te zostaną zlecone 
niezwłocznie po wyłonieniu wyko-
nawców (projektantów). 

UM w Tuchowie

ozwój miny chów  owstaną nowe rojekty 

mowy na roz dowę sieci 
wodocią owej od isane 
1  lutego burmistrz 

Tuchowa Magda-
lena Marszałek 

podpisała mowy na wyko-
nanie zadania polega ącego 
na rozbudowie sieci wodo-
ciągowe  w mie scowo-
ściach Jodłówka chowska,  

baszowa i abłędza.

W postępowaniu przetargowym 
w wyniku oceny złożonych ofert 
wybrano następujących wykonawców 
poszczególnych części zadania: 

Część 1
„Rozbudowa sieci wodocią-

gowej w miejscowości Jodłówka 
Tuchowska” – złożono sześć ofert 
przetargowych, najkorzystniejszą 
ofertą okazała się oferta złożona 
przez Firmę MULTIKOP Sp. z o.o.  
Spółka Komandytowa, Strze-
szyn 567, 38-340  Biecz na kwotę 
659 229,56 PLN brutto wykonania 
całego zadania.

Część 2
„Rozbudowa sieci wodocią-

gowej w miejscowości Luba-
szowa” – złożono sześć ofert 
przetargowych,  najkorzyst-
niejszą ofertą okazała się oferta 
złożona przez Firmę MULTIKOP 
Sp. z o. o. Spółka Komandytowa, 
Strzeszyn 567, 38-340 Biecz na kwotę 
344 858,43 PLN brutto wykonania 
całego zadania.

Część 3
„Rozbudowa sieci wodociągowej 

w miejscowości Zabłędza” – złożono 
siedem ofert przetargowych, najko-
rzystniejszą ofertą okazała się oferta 
złożona przez Przedsiębiorstwo 
Usług Inwestycyjnych „EKOMONT” 
Krzysztof Brach, ul. Tarnowska 
38, 38-321 Moszczenica na kwotę  
62 990,78 PLN brutto wykonania 
całego zadania.

Termin wykonania wszystkich 
trzech części to 31 lipca 2021 r. 

UM w Tuchowie
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cho dla riera chowskie oAN O S  

 okazji jubileuszu 
100. numeru „Kuriera 
Tuchowskiego” Maria 

iśniowska i wa Jolanta 
Piórkowska w imieniu 
stowarzyszenia Echo 
Twojej Okolicy z Karwo-
drzy przekazały redakc i 
własne wydanie k riera, 
które jest specjalne 
i jubileuszowe. 

Wydali 1 egzemplarz 4-stroni-
cowy. Jedynka z kilkoma logami 
kuriera, rozkładówka, czyli środek 
z 15. newsami pochlebnymi dla 
„Kuriera Tuchowskiego” i strona 
ostatnia z logami kuriera i reklamą 
Kulturalnego Kramu. Gazeta 
napisana jest czcionką kaligrafia 
powojenna i pismo techniczne 
przed demokratyczne. W jednym 
z newsów czytamy: „Co w inter-
necie to w internecie, jednak 
nie ma to, jak przeczytać aktu-
alności w regionalnej gazecie”. 
Tym zdaniem stowarzyszenie 
nas ujęło do głębi, a kolejnym 
sympatycznie zobowiązało, pisząc 
o nas tak: „Redakcja Kuriera to 
super drużyna i już kolejną 
100. drukować zaczyna”. 

Drogie Echo Twojej Okolicy, 
wdzięczni jesteśmy za ten wzru-
szający egzemplarz i dziękujemy 
za Wasze dla nas podziękowania.

Pomimo wszystko ka de więta są iękne  ale
AN O S  

Pamiętacie czas przed-
świąteczny i święta 
przed laty  hoćby te 

sprzed dwóch lat?

Pamiętacie Niedzielę Palmową? 
Jak szliśmy tłumnie z palmami, a te 
swoim urokiem radowały buziaki nie 
tylko dzieciaków.

Pamiętacie Mszę Wieczerzy 
Pańskiej w Wielki Czwartek? Gdy na 
znak równości Jezusa z ludźmi kapłani 
myli stopy 12. mężczyznom?

Pamiętacie tę niezwykłość Wiel-
kiego Piątku? Jak oddawaliśmy się 
zadumie i całowaliśmy krzyż.

Pamiętacie poranną radość Wiel-
kiej Soboty? Jak wspólnie z pełnymi 
pokarmów koszykami szliśmy je 
święcić.

Pamiętacie wieczorne Alleluja 
Wielkiej Soboty? Jak wielką, narodową 
procesją orzekaliśmy wiarę i nadzieję, 
bo Chrystus zmartwychwstał. 

Pamiętacie piękność pierwszego 
dnia świąt wielkanocnych? Gdy 
całymi rodzinami po mszy świętej 
spiesznie wracaliśmy do domów na 
świąteczne śniadanie.

Pamiętacie wesołość drugiego dnia 
świąt wielkanocnych? Jak urządzając 
psoty i polewając się wodą, dotrzymy-
waliśmy kulturowej tradycji.

Pamiętacie te wszystkie dni? Siebie, 
nas wzajemnie, bez maseczek? Jak 
mogliśmy swobodnie rozmawiać, 
śmiać się i radować życiem i pięknem 
tego świata, wolni, nieskrępowani, 
wszyscy razem.

Przypominajcie sobie to i nie zapo-
minajcie o tym. Bo za rok wrócimy do 
takich świąt, jakie pamiętamy sprzed 
lat. 

rócimy do pięknych świąt, 
bo On nas nie zabije  

On nas wzmocni.  
Wrócimy zdrowi  

i zwycięzscy tak ak  
hryst s martwychwstały. 
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