
A może Tuchów 24.
Spacerem przez Tuchów, 
czyli dobre informacje na 
www.tuchow.pl.  

Kończy się realizacja 
projektów, w tym 
inwestycyjnych,  
ze środków unijnych 
w okresie  
2007-2013

Spełniony 
obowiązek 
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w Jodłówce 
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III Muzykoterapię 
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Fotorelacja  
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XV Międzynarodo-
wego Spotkania 
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na Zlocie Szkół 
Prymasowskich  
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Zaproszenie na 
uroczyste otwarcie 
i poświęcenie 
zmodernizowanego 
budynku "Jodełka" 
w Jodłówce 
Tuchowskiej

Gminna inauguracja 
roku szkolnego 
w Dąbrówce 
Tuchowskiej  

Informacje  
o uprawnieniach 
dla wyborców 
niepełnosprawnych 
w wyborach 
samorządowych 
2014

Ten dzień Pan 
Tuchowowi dał…
Refleksje o. Kazimierza 
Plebanka z okazji  
110. rocznicy koronacji 
Cudownego Obrazu  
Matki Bożej oraz relacja  
z obchodów uroczystości 

O projektach 
realizowanych 
przez Bibliotekę 
Publiczną  
w Tuchowie 

Świetny start 
Tuchovii
Przedstawiamy kadrę,  
która będzie walczyć  
w klasie okręgowej gr. II  
w sezonie 2014/2015 

O koncercie 
jesiennym  
w Tuchowie oraz 
zaproszenie na  
IV Tuchowską Noc 
Filmów Górskich  
w kinie Promień 

Jesienne popołudnia 
w kinie promień 
repertuar 

Kolejny miesiąc, 
kolejna kartka  
z kalendarza  
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Dzień koronacji Cudow-
nego Obrazu Matki 
Bożej Tuchowskiej 

2 X 1904 r. to niewąt-
pliwie największy dzień 
w dotychczasowej historii 
sanktuarium i miasta. 
Uroczystość zgromadziła 
w Tuchowie ówczesny 
episkopat galicyjski, ducho-
wieństwo, sodalisów, wiele 
znakomitszych osób oraz 
130 tys. wiernych. Jest 
to liczba rekordowa. Ani 
przedtem ani potem Tuchów 
w jednym dniu tyle ludzi nie 
widział. Koronacja promo-
wała Tuchów tak w Galicji 
jak i poza jej granicami. 
Przypadająca w tym roku 
110. jej rocznica przynagla 
do przybliżenia jej współ-
czesnym.   (cd. str. 8)

110. ROCZNICA KORONACJI CUDOWNeGO OBRAZU
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A może 
TUCHÓW 24
JANUSzKOWAlSKI 

Tuchów warto zoba-
czyć, czyli www.
tuchow.pl. Skoro 

warto zobaczyć otwo-
rzyłem komputer, 
wpisałem owe wirtualne 
www, potraktowałem 
enterem i jestem na 
wycieczce w Tuchowie.

Miasto niewielkie, gmina 
w sam raz, pewnie się nie pogubię. 
Czytelnie i  obrazowo pokazane 
informacje ale żeby je gruntownie 
przestudiować oraz oko w galerii 
i tuchowskiej tv nacieszyć, trzeba 
by na kilka dni przed magicznym 
szkiełkiem usiąść. Kawał historii 
i  to nie tylko najnowszej. Widać 
miasto i  gmina ma się całkiem 
dobrze. Klikam w  archiwum na 
8 września 2014 r. a tam zapraszali 
mnie, żeby przeczytać sierpniowy 
numer Kuriera Tuchowskiego. 
Przeczytałem i  pomyślałem: od 
tego miejsca na stronach sprawdzę 
cóż takiego w  mieście i  gminie 
się działo przez miesiąc wrzesień. 
Gminna inauguracja roku szkolnego 
odbyła się w Dąbrówce Tuchow-
skiej, w szkole która została wyre-
montowana i  zmodernizowana 
bardzo ładnie. Tej szkole nadano 
imię Kornela Makuszyńskiego. 
Dalej czytam o krajobrazie inwe-
stycyjnym. Widać inwestują jak się 
patrzy: a to w szkoły, przedszkola, 
budynki wielofunkcyjne, domy 
kultury, remizy OSP. Kasę na nie 
mają z programów unijnych. Że nie 
tylko inwestycjami człowiek żyje 
a i sportem dla zdrowia powinien, 
no to organizują spotkanie krót-
kofalowców w Jodłówce Tuchow-
skiej. Biegacze zdobywają „brąz” 
na Mistrzostwach Polski w Krynicy 
a  judocy przywożą 8 medali 
z międzynarodowego turnieju. Piszą 
na stronach, że „łapią na siatkę”, 
czyli zapraszają na zajęcia z dyscy-
pliny siatkówki. W  Łowczowie 
zaś organizują zawody szachowe, 
iście królewskie podejście do 
intelektualnej edukacji. Dyrektor 
MOSiR w Tuchowie odznaczony 
jest najwyższym odznaczeniem 
LZS a Piotr Firlej miał marzenie 
i napisał książkę o „Jej Wysokości 
Brzance”. Dalej jest o  remoncie 
zabytkowej altanki z unijnej kasy 
i  o  „zielonej fladze” dla Przed-
szkola Publicznego w  Tuchowie 
czyli certyfikacie tytularnym za 
działania eko. Rzec by można eko 
wychowawcze. Tuchowscy strażacy 
przeszli kolejne ważne szkolenia 
a  tuchowscy policjanci wreszcie 
będą pracować w odremontowanym 
budynku komisariatu. Słowem, 
będzie bezpieczniej. Zapowiedzieli, 
że TVP Kraków wyemituje film o  
obiektach ujęcia wody i oczyszczalni 
ścieków w Tuchowie, inwestycji na 
miarę XXI wieku. No, tu już grube 
miliony z programu operacyjnego 
Infrastruktura i   Środowisko na 
obiekty gmina otrzymała, a obiekty 

na pokaz i podstawą do rozwoju 
gminy na przyszłość. Ten projekt 
ma szansę być „Eko projektem UE” 
a to już nie lada wyróżnienie. Ale 
nie tylko inwestycjami człowiek żyje 
a i ducha chce ubogacić. Organi-
zują w Tuchowie Międzynarodowe 
Spotkanie Miast Bliźniaczych i to 
już po raz piętnasty. Tu już w pełni 
Europa, 8 miast partnerskich, 
konferencje, wystawy, koncerty, 
w tym znanego polskiego artysty 
Jacka Wójcickiego. W  uznaniu 
działań proeuropejskich i kulturo-
wych idei, to wydarzenie gminie 
sfinansowała Komisja Europejska. 
Jeszcze dobrze Dom Kultury od 
imprezy nie wystygł a już następna 
- Tuchowska Jesień Literacka 
z udziałem zespołu ballady literac-
kiej i poetów nie tylko europejskich. 
Już po połowie września, spacer po 
stronie www trwa dalej w najlepsze. 
Zapraszają, żeby po zdrowie 
pobiegać razem i  informują, że 
biblioteka w Tuchowie pozyskała 
fundusze z różnych programów na 
swoją i tak już bogatą działalność. 
Dowiaduję się o promocji naszego 
miasta w galerii Salt Ulus w Ankarze 
(Turcja), dzięki Krzysztofowi 
Maniakowi z Tuchowa, który tam 
swoje fotografie wystawia. Wiktor 
Hudyka z kolei promuje Tuchów 
na zawodach kolarskich w wielu 
miejscach w  kraju. Wracamy 
jednak do inwestycji, bo władze 
zapraszają do zainwestowania 
w  tuchowskiej strefie gospodar-
czej, wskazują gdzie, jak i dlaczego 
warto. Czytam dalej o  obowiąz-
kowym noszeniu odblasków przez 
pieszych. Pomysł naprawdę godny 
jest uwagi i warto wszystkich do 
noszenia odblasków wieczorem 
i  nocą przekonywać. Uczniowie  
z  Zespołu Szkół w  Siedliskach 
w nagrodę pojechali do Centrum 
Nauki Kopernik w  Warszawie 
a biblioteka w Tuchowie w pięciu 
szkołach przeprowadziła nieco-
dzienny projekt pn. „Ekologiczne 
pompowanie wyobraźni”. To znowu 
tuchowscy strażacy na fali. Film 
o OSP w Tuchowie zajął pierwsze 
miejsce w ogólnopolskim konkursie 
„Strażacy ochotnicy w działaniu”.  
Nie dość by powiedzieć sukces za 
sukcesem - sukcesem pogania. Na 
tuchowskiej www można oglądnąć 
filmy tarnowskiej i tuchowskiej tv 
relacjonujące wydarzenia w mieście 
i gminie. Warto też odwiedzić galerię 
foto. Zwiedzając tuchowskie www 
kliknąłem na zakładkę niezbędnik, 
a w niej na strony www: stowarzy-
szeń, organizacji, szkół, klubów 
i  instytucji tuchowskich. O  tu 
wycieczka byłaby długa. Informacji 
o tym co w gminie się dzieje dziesiątki 
stron, a przecież miasto niewielkie, 
gmina taka w sam raz. Zamykam 
komputer, czas poczytać nie ze szkla-
nego ekranu a z papieru. Najnowszą 
książkę wydaną w gminie we wrze-
śniu autorstwa dr. Andrzeja Mężyka 
Tuchów i okolica w ogniu wojny 
światowej 1914 – 2014, Tuchowskie 
Wieści i Kuriera Tuchowskiego nr 24.

Burmistrz Tuchowa 

Sołtys Jodłówki Tuchowskiej 

Dyrektor Biblioteki Publicznej w Tuchowie 

zapraszają 

na uroczyste otwarcie i poświęcenie 

 zmodernizowanego budynku "Jodełka" w Jodłówce Tuchowskiej,

które odbędzie się 26 października 2014 roku o godzinie 14:00

Program:

godz. 14:00 - Msza św. w kościele pw. św. Michała Archanioła w Jodłówce Tuchowskiej.
godz. 15:00 - Przemarsz do budynku "Jodełka" w asyście Parafialnej Orkiestry Dętej z Siedlisk.
godz. 15:15 

• Odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej Marii Kotulskiej.
• Uroczyste otwarcie i poświęcenie zmodernizowanego budynku "Jodełka".
• Otwarcie filii biblioteki w nowej odsłonie.
• Wystąpienia zaproszonych gości. 
• Program artystyczny  w wykonaniu chóru parafialnego Cantemus Domino                   

z Jodłówki Tuchowskiej oraz dzieci i młodzieży z zespołu Szkół  
w Jodłówce Tuchowskiej.   
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JAROSŁAWmirek 

kończy się realizacja 
programowanych 
inwestycji ze środków 

unijnych  w okresie 2007 - 
2013. Co prawda ich dokoń-
czenie i rozliczenie potrwają 
jeszcze do czerwca 2015 
roku, ale w zasadzie 
wszystkie inwestycje ze 
środków unijnych zostały 
zakończone albo zbliżają 
się ku końcowi. A zatem czy 
mieszkańcy miasta i gminy 
powinni popaść w euforię, 
czy raczej ostro kryty-
kować? Aby dokonać oceny, 
warto najpierw zinwen-
taryzować, co powstało 

z pieniędzy unijnych 
w Tuchowie.

W latach 2007-2013 nasza gmina 
miała do dyspozycji kilka programów 
operacyjnych, które zostały uzgod-
nione na szczeblu wojewódzkim 
w Krakowie oraz krajowym w mini-
sterstwach w Warszawie. Oczywiście 
sformułowanie treści programów było 
poprzedzone konsultacjami społecz-
nymi z mieszkańcami, a zakończone 
negocjacjami w Brukseli.

Nasza gmina skorzystała z nastę-
pujących programów: Program 
operacyjny infrastruktura i środo-
wisko, Małopolski regionalny 
program operacyjny, Program 
rozwoju obszarów wiejskich 
i Program operacyjny kapitał ludzki.  
W tym artykule ograniczę się tylko 

do środków unijnych, pomijając 
fundusze krajowe, z których samo-
rząd Tuchowa również korzystał.

Najpierw trochę nudnej staty-
styki, ale obrazującej zaangażowanie 
w pozyskanie każdego dodatkowego 
„grosza”. Otóż do ww. programów 
gmina Tuchów złożyła 32 wnioski, 
w tym:

- 1 do Programu operacyjnego 
infrastruktura i środowisko,

- 9 do Małopolskiego regionalnego 
programu operacyjnego,

- 19 do Programu rozwoju 
obszarów wiejskich,

- 3 do Programu operacyjnego 
kapitał ludzki.

Tylko jeden wniosek został 
złożony do Programu operacyj-

nego infrastruktura i środowisko, 
ale za to jaki! Projekt pn. „Uporząd-
kowanie gospodarki wodno-ście-
kowej zlewni rzeki Biała w ramach 
programu Czysty Dunajec” opiewał 
na kwotę ok. 160 mln zł, z czego 
95 mln zł to dotacja z tego właśnie 
programu! Ponieważ wniosek skła-
dała Spółka Komunalna Dorzecze 
Białej sp. z o.o. działająca na terenie 
kilku gmin (Tuchów, Ciężkowice, 
Ryglice i Rzepiennik Strzyżewski), 
dodajmy, że do naszej gminy  trafiła 
dotacja w wysokości ponad 30 mln 
zł na rozbudowę sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej, ale przede wszystkim 
na modernizację i rozbudowę stacji 
uzdatniania wody w  Lubaszowej 
i oczyszczalni ścieków w Tuchowie. 
To duża kwota na dużą inwestycję, 
która spowodowała, że znacznie 
podniosła się jakość życia miesz-
kańców, zarówno tych, którzy już 
wcześniej mieli dostęp do sieci wodo-
ciągowej i kanalizacyjnej, jak i tych 
nowo przyłączonych. I znowu trzeba 
przytoczyć liczby. Po zakończeniu 
inwestycji ok. 7 tys. mieszkańców 
będzie mogło podłączyć się do 
sieci wodociągowej, a ponad 10 tys. 
skorzysta z nowej sieci kanalizacji 
sanitarnej. 

W wyniku realizacji inwestycji 
powiększył się kapitał zakładowy 
spółki - jej majątek zwiększył się 
o 2 zmodernizowane ujęcia wody 
i 3 oczyszczalnie ścieków na terenie 
wszystkich 4 gmin. Docelowo po 
zakończeniu realizacji projektu spółka 
będzie dysponować ok. 500 km sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej zloka-
lizowanej w 4 gminach!

Dla mieszkańców naszego miasta 
i  gminy istotną informacją może 
być także wartość dwóch najwięk-
szych inwestycji tego projektu. 
Modernizacja oczyszczalni ścieków 
w  Tuchowie kosztowała ponad 
24  mln zł, a  modernizacja stacji 
uzdatniania wody w  Lubaszowej 
prawie 14 mln zł!

Dzięki uzbrojeniu terenu w sieć 
wodno-kanalizacyjną nasze tereny 
stały się bardziej atrakcyjne dla obec-
nych, ale i przyszłych mieszkańców, 
którzy dopiero szukają atrakcyjnego 
miejsca do osiedlenia się. Nie można 
zapomnieć również o  tak bardzo 

potrzebnych inwestorach, dla których 
właśnie tak przygotowane tereny są 
dodatkową zachętą do lokowania 
swoich firm właśnie tutaj. 

Bardzo ważną częścią tego 
przedsięwzięcia było pojawienie 
się nowych miejsc pracy, głównie 
w  jednostce realizującej projekt. 
Zatrudnienie wzrosło, a czasem po 
prostu nie spadło, w firmach, które 
realizowały kontrakty kubaturowe, 
liniowe, jak i te nieinwestycyjne. Co 
prawda nie wszystkie firmy reali-
zujące przedsięwzięcie mają swoją 
siedzibę w Tuchowie czy powiecie 
tarnowskim, ale część zatrudnia także 
specjalistów i pracowników z naszej 
gminy.

A  zatem pozyskane środki – 
oprócz budowy samej infrastruk-
tury - wpływają także na rozwój 
naszego miasta i gminy, podnosząc 
walory gospodarcze i  turystyczne 
tego obszaru.

Trzeba dodać, że nowoczesne 
technologie (monitoring urządzeń, 
systemy informatyczne, wodomaty, 
systemy pomp i filtrów), które zostały 
zainstalowane w zmodernizowanych 
obiektach, nie tylko zapewniają 
mieszkańcom czystą wodę, ale mają 
też bardzo ważny wymiar niemate-
rialny -  przyczyniają się do kształ-
towania marki, którą bez wątpienia 
staje się Spółka Komunalna Dorzecze 
Białej sp. z o.o.

Drugim bardzo ważnym 
programem, do którego gmina 
Tuchów wystąpiła o środki finansowe, 
był Małopolski regionalny program 
operacyjny na lata 2007-2013. Na 
dziewięć złożonych wniosków pięć 
zostało dofinansowanych. Wszystkie 
wydają się niezmiernie istotne, bo 
dotyczą rozwoju przedsiębior-
czości i turystyki oraz poprawienia 
bazy oświatowej i sportowej. A są 
to: utworzenie Tuchowskiej Strefy 
Aktywności Gospodarczej, cyfro-
wego 3D Kina „Promień” i Punktu 
Informacji Turystycznej w Tuchowie 
oraz budowa sal gimnastycznych przy 
zespołach szkół w Burzynie i Karwo-
drzy. Największe dotacje uzyskano na 
uzbrojenie terenów przemysłowych 
w strefie gospodarczej oraz budowę 
dwóch sal gimnastycznych. 

Tuchowskie
inwestycje  
ze środków unijnych
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Liczymy na to, że niebawem 
w strefie gospodarczej pojawią się 
nowi inwestorzy, a wraz z nimi nowe 
miejsca pracy. Bo właśnie to było 
głównym celem tej inwestycji. Dzięki 
miejscom pracy dla mieszkańców 
zwiększą się ich dochody, a zatem 
poprawi się jakość życia.

 Korzyści zaś, które płyną 
z budowy sal gimnastycznych, są 
- wydaje się - oczywiste. Poprawa 
warunków prowadzenia zajęć czy też 
możliwość prowadzenia zajęć dodat-
kowych, co ważne i oczywiste - także 
w zimie. Wszyscy wiemy, że jeszcze 
niedawno lokalne kluby sportowe 
z Burzyna, Karwodrzy czy Siedlisk 
nie miały możliwości gry w piłkę 
nożną w okresie przygotowawczym 
do sezonu piłkarskiego. No, chyba 
że zawodnicy decydowali się na 
wyjazdy do Tuchowa. Podobnie 
zresztą było z  bardzo popularną 
siatkówką. 

O samych korzyściach dla zdrowia 
nie będę pisał – rozumie się samo 
przez się.

Ostatnie 2 projekty w  ramach 
MRPO były realizowane w partner-
stwie i dotyczyły zwiększenia atrak-
cyjności turystycznej regionu oraz 
polepszenia infrastruktury związanej 
z wykorzystywaniem czasu wolnego. 
Zarząd województwa małopolskiego 
zdecydował więc, że  Tuchów jest 
dobrym miejscem na stworzenie 
Punktu  Informacji Turystycznej 
oraz nowoczesnego, cyfrowego kina 
z  technologią 3D. W  przypadku 
pierwszego, turystycznego projektu 
o korzyściach mogą mówić przede 
wszystkim właściciele gospodarstw 
agroturystycznych, restauracji, barów 
itp. A zatem właściciele infrastruktury 
noclegowo-gastronomicznej, którzy 
przyjmują turystów.

W przypadku utworzenia kina 
3D ucieszyć się mogli wszyscy 
mieszkańcy Tuchowa (a przynaj-
mniej większość) i gminy, a także 
gmin ościennych. Choć o  jakości 
współczesnych produkcji filmowych 
można by mówić wiele, to nie ulega 
wątpliwości, że wybierając się do 
kina, możemy dobierać repertuar do 
upodobań własnych czy też naszych 
dzieci. Co zrozumiałe, nie ma więc 
konieczności wyjazdów do tarnow-

skich kin i ponoszenia dodatkowych 
kosztów.

Programem, do którego najczę-
ściej występowała o środki gmina 
Tuchów, był Program rozwoju 
obszarów wiejskich na lata 2007-
2013. Sam Urząd Miejski w Tuchowie 
sporządził 20 wniosków, otrzymując 
19 pozytywnych decyzji. Wniosek, 
który „nie przeszedł” za pierw-
szym razem, dotyczył modernizacji 
„Jodełki”. Ponowne jego złożenie 
jednak okazało się już skuteczne. 

Lista inwestycji jest spora. 
W ramach programu zrealizowano 
(bądź  są w trakcie realizacji) nastę-
pujące w:

- Buchcicach (budowa „Buchcic-
kiej chaty”),

- Burzynie (modernizacja Domu 
Kultury wraz z zagospodarowaniem 
otoczenia), 

- Jodłówce Tuchowskiej (rozbu-
dowa i przebudowa budynku wielo-
funkcyjnego „Jodełka”)

- Karwodrzy (obiekt sportowo-
-rekreacyjny),

- Lubaszowej (obiekt sportowo-
-rekreacyjny przy szkole),

- Łowczowie (obiekt sportowo-
-rekreacyjny przy szkole),

- Mesznej Opackiej (zakup sceny 
mobilnej),

- Piotrkowicach (przebudowa 
boiska sportowego, budowa „Pogó-
rzańskiej chaty”),

- Siedliskach (budowa wiejskiego 
ośrodka kultury, modernizacja boiska 
piłkarskiego),

- Zabłędzy (budowa „przydrożnej 
chaty”),

- Tuchowie (budowa „wędkar-
skiej chaty”, kompleksowa moderni-
zacja altany przy „Sokole”, budowa 
siłowni plenerowej, akcja promocyjna 
„Tuchów na weekend”).

W  jakim stopniu będziemy 
wykorzystywać wybudowaną 
infrastrukturę, zależy już tylko 
od nas – mieszkańców Tuchowa 
i gminy.

Oprócz ww. projektów tuchowski 
samorząd zdobył środki z PROW 
na rozbudowę wodociągu w miej-
scowościach: Buchcice, Dąbrówka 
Tuchowska, Jodłówka Tuchowska, 
Lubaszowa, Łowczów, Piotrkowice, 
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Siedliska i Trzemesna. W czasach, 
gdy wszyscy doceniamy wartość 
czystej i zdrowej wody, zbędne jest 
pisanie o zaletach płynących z  jej 
dostarczania. Choć pewnie tylko 
ci, którym wody brakuje, naprawdę 
doceniają wysiłek budowy nowych 
odcinków sieci.

Ostatni z  programów dotyczy 
rozwoju dzieci i  młodzieży, które 
uczęszczają do naszych szkół. To 
Program operacyjny kapitał ludzki 
i - jak sama nazwa wskazuje - nakie-
rowany jest w mniejszym stopniu 
na inwestycje, a  w  większym na 
poszerzenie wiedzy i wszechstronny 
rozwój. W  sumie w  tym okresie 
zrealizowano 3 duże projekty: „Przez 
wszechstronny rozwój do sukcesu”, 
„Każdy uczeń jest ważny, czyli zrów-
noważony rozwój dzieci w gminie 
Tuchów” oraz „Kompleksowa moder-
nizacja oddziałów przedszkolnych 
w gminie Tuchów”. 

W  ramach tych zadań 
uczniowie naszych szkół mieli 
możliwość skorzystania z  szero-
kiej gamy dodatkowych zajęć 
(informatycznych, dziennikar-
skich, sportowych, artystycz-
nych, językowych, krajoznawczo-  
-turystycznych) oraz wyjeżdżały na 
liczne wycieczki. Same placówki 
oświatowe zyskały nowe wyposa-
żenie, m.in. doposażone zostały 
kuchnie oraz zakupiono: rolety 
okienne, zestaw do zabezpieczeń 
grzejników, sprzęt komputerowy 
i multimedialny, meble, wyposażenie 

wypoczynkowe, zestawy zabawek, 
pomoce dydaktyczne, artykuły 
plastyczne oraz wyposażenie do 
utrzymania czystości oraz zapew-
niające bezpieczeństwo. 

Tę listę inwestycji należy dodat-
kowo poszerzyć o  kolejne przed-
sięwzięcia, które realizowały różne 
jednostki i instytucje z naszej gminy, 
tj. Dom Kultury (szlak rzeźb, opra-
cowanie i wydanie publikacji, przy-
gotowanie wielu imprez i wydarzeń, 
zakup instrumentów dla orkiestry 
dętej oraz zakup sprzętu nagłaśniają-
cego i oświetlenia do Domu Kultury), 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
(upowszechnianie aktywnej inte-
gracji – aktywizacja społeczna 
i zawodowa), placówki oświatowe 
(dodatkowe zajęcia i doposażenie 
szkół), Ochotnicza Straż Pożarna 
w Tuchowie (utworzenie strażnicy 
historii i  tradycji), Zgromadzenie 
oo.  Redemptorystów (remont 
muzeum misyjnego, ruchomej szopki 
i ołtarza polowego) i Dom Pomocy 
Społecznej w Karwodrzy (budowa 
drewnianej altany). 

To właśnie kompletny obraz 
inwestycji zrealizowanych w gminie 
Tuchów ze środków Unii Europej-
skiej w okresie od 2007 do 2013 
roku. Celowo nie przytoczyłem 
wysokości pozyskanych kwot, 
bowiem oceniać należy powstałą 
bazę, a  nie wysokość dotacji. 
Zgodnie z tym, co napisałem na 
początku, ocenę pozostawiam 
czytelnikom.
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MieCzySŁAWkras

Odpowiadając po raz 
kolejny na padające 
zarzuty, chciałbym 

wszystkim przypomnieć, 
że lata 2010-2014 czyli 
czas ostatniej kadencji 
to był najlepszy okres 
pod względem inwestycji 
w całym ostatnim 25-leciu 
w gminie Tuchów. 

Należy pamiętać, że nie wszystkie 
samorządy ten czas dobrze wykorzy-
stały. Warunki były bardzo sprzyja-
jące, fundusze europejskie skupione 
w  Małopolskim Regionalnym 
Programie Operacyjnym dawały 
możliwość finansowania różnych 
zadań. Jednak ich pozyskanie nie było 
łatwe, bo każdy wniosek był rozpatry-
wany w trybie konkursowym. 

Tylko te gminy, które miały 
wyspecjalizowane kadry, w których 
radni współpracowali z burmistrzem 
czy wójtem, wyszły z tej rywalizacji 
zwycięsko. Współpraca na linii 

burmistrz rada miejska to najważ-
niejszy element w procesie rozwoju 
gminy. Nic nie potrafi tak zniechęcać 
do współpracy jak konflikt podsy-
cany sztucznie przez partyjnych 
działaczy. 

Mając duże doświadczenie w tej 
kwestii, mocno namawiam wszyst-
kich wyborców do odpolitycznienia 
samorządów, do oddania głosów 
na tych, którzy potrafią mieć swoje 
zdanie i bronić go, jeżeli przynosi 
dobre rozwiązanie. 

Nie zgadzajmy się na to, aby 
o  naszych codziennych sprawach 
decydowała osoba, która wyszła 

z partyjnego zebrania, na którym 
dyskutowano, co zrobić, aby słupki 
poparcia społecznego poszybowały 
w górę. Takie myślenie nie ma nic 
wspólnego z pracą dla dobra naszych 
mieszkańców. 

Na podstawie sprawozdań rocznych 
oraz całej kadencji możemy powiedzieć, 
że władze gminy Tuchów dobrze wyko-
rzystały dany im przez mieszkańców 
czas. Tylko w tym roku w budżecie 
gminy odnotowano 60 pozycji inwe-
stycyjnych. Ich szeroką listę publikowa-
liśmy w poprzednim wydaniu. 

Dziś chciałbym w skrócie opisać 
inwestycja drogowe: chodniki 

i parkingi. Na te inwestycje w ostat-
nich czterech latach gmina wydała 
13,5 miliona złotych, z czego środki 
zewnętrze to 6,6 miliona złotych, 
a  środki własne budżetu to 6,9 
miliona. 

Bardzo ważną inwestycją było 
utworzenie Tuchowskiej Strefy 
Aktywności Gospodarczej, na 
którą otrzymaliśmy 5,5 miliona 
dotacji z  Małopolskiego Regio-
nalnego Programu Operacyjnego. 
A  1,3  miliona wynosiły środki 
własne. 

W ramach tego zadania uzbrojone 
zostało ponad sześć hektarów terenu 

- w wodę, kanalizację, energię elek-
tryczną, odrębną drogę dojazdową 
oraz parking na 197 miejsc parkin-
gowych. 

Łącznie na terenie naszej gminy 
w ostatnich czterech latach wybu-
dowane zostało 30 kilometrów dróg 
asfaltowych, 6,5 km chodników przy 
drogach gminnych, powiatowych 
i  wojewódzkich. Zadania te były 
współfinansowane przez samorząd 
powiatu i województwa. Wykona-
nych też zostało około 250 miejsc 
parkingowych. 

Mówiąc o  infrastrukturze 
drogowej warto przypomnieć, że 
gmina Tuchów dobudowała 80 lamp 
oświetleniowych przy drogach. Nie 
wyłączamy istniejącego oświetlenia, 
tak jak czyni to wiele samorządów 
w ramach oszczędności. 

Trudno więc nie zauważyć tych 
prac. A więc mówiąc w Tuchowie, 
że tu nic się nie robi i panuje ogólny 
marazm, trzeba być osobą wyjątkowo 
złośliwą. 

Lepiej, by zarządzanie gminą nie 
dostało się w ręce takich ludzi.

W Tuchowie
nic się nie robi?

– ciąg dalszy

W zespole Szkół w Jodłówce Tuchowskiej
kolejny etap modernizacji zakończony

W Zespole Szkół 
w Jodłówce Tuchow-
skiej zakończono 

kolejny etap modernizacji 
budynku. W tym roku 
zmodernizowano sale 
lekcyjne na parterze, wyko-
nano remont sali gimnastyki 
korekcyjnej i sanitariatów.

Przypomnijmy, że w roku ubie-
głym wykonana została termomo-
dernizacja całego obiektu, w  tym 
m.in.: wymieniono stolarkę okienną 
i  drzwiową, docieplono ściany 
i  strop, wykonano nową elewację 
oraz wymienione zostały wszystkie 
instalacje w obiekcie. W przyszłym 
roku planowana jest modernizacja 
całego piętra w budynku.

Prowadzone są działania i konsul-
tacje w sprawie budowy sali sportowej 
wspólnie dla Zespołu Szkół i Domu 
Wczasów Dziecięcych w Jodłówce 
Tuchowskiej. 
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Zlot Szkół 
Prymasowskich 
w Komańczy

"Jest w Komańczy dom jasny malowany nadzieją
i koronką z drzewa ozdobiony
szumem jodeł wiekowych i zapachem żywicznym
w każdej porze szczelnie otulony...”

HaLiNaPIOTROWSKA 

Już tradycyjnie 25 wrze-
śnia 2014 r. na wzgórzu 
wokół domu Sióstr 

Nazaretanek w Komańczy 
spotkały się szkoły mające 
za swojego patrona 
Prymasa Tysiąclecia, 
Stefana Kardynała Wyszyń-
skiego. Zebrało się około 
600 uczniów z 16 szkół, 
w tym również delegacja 
z Publicznego Gimnazjum 
w Siedliskach.

Sztuką jest umierać dla Ojczyzny 
ale największą sztuką 

jest dobrze żyć dla niej.
Tak jak i  poprzednim razem 

byliśmy delegacją, która pierwsza 
pojawiła się na wzgórzu i  jako 
ostatnia opuściła to wyjątkowe 
miejsce! O godz. 10.00 zbierały się 
poczty sztandarowe, a  uczniowie 
szkoły podstawowej w Jaśle przedsta-
wili program artystyczny. Głównym 
punktem tego spotkania była jednak 
liturgia eucharystyczna koncelebro-
wana przez kilkunastu kapłanów, 

której przewodniczył Ks. Bp Stani-
sław Jamrozek – Biskup Pomocniczy 
Archidiecezji Przemyskiej. W czasie 
mszy świętej modliliśmy się o Beatyfi-
kację Prymasa Stefana Wyszyńskiego. 
W skierowanym zaś do młodzieży 
Słowie Bożym Ksiądz Biskup nawią-
zywał do słów Prymasa Tysiąclecia 
przypominając o  ewangelicznych 
codziennych postawach. Po mszy św. 
był czas na zwiedzanie kaplicy oraz 
izby pamięci. Nie omieszkaliśmy też 
wpiąć do gabloty klasztornej tarczę 
naszego gimnazjum, aby została na 
pamiątkę naszych wielokrotnych 
odwiedzin.

 61 lat temu 25 września 1953 r. 
kardynał Stefan Wyszyński został 
aresztowany przez ówczesne władze, 
dlatego zawsze datą spotkania szkół 
noszących imię Stefana Kardynała 
Wyszyńskiego jest 25 września. 
A  Komańcza była po Rywałdzie, 
Stoczku Warmińskim i  Prudniku 
Śląskim miejscem internowania 
kardynała Wyszyńskiego. 

Składamy serdeczne podzię-
kowania ks. Proboszczowi Janowi 
Wieciechowi za użyczenie busa oraz 
ks. Krzysztofa jako kierowcy! 

Spełniony obowiązek
STANiSŁAWJAWORSKI 

z pełną satysfakcją 
i radością wszystkim 
zainteresowanym 

komunikuję, że spełniliśmy 
wzięty na siebie obowiązek, 
obowiązek patriotyczny, 
historyczny i wychowawczy. 

Kiedy ponad rok temu pisałem 
opowiadanie o  życiu żołnierza, 
lotnika, prawdziwego Polaka st.sierż. 
Maksymiliana Matwijówa nawet nie 
pomyślałem, że będzie on począt-
kiem ważnego działania. Impulsem 
był otrzymany pocztą mailową list 
z fundacji zajmującej się zbieraniem 
i publikowaniem miejsc spoczynku 

polskich lotników z prośbą o infor-
mację dotyczącą tuchowianina,  
mechanika lotniczego  Maksymiliana 
Matwijówa i o zdjęcie jego grobu. 
Wtedy dopiero zwróciłem uwagę na 
fatalny stan tego miejsca.

Moje wątpliwości podzielili człon-
kowie Towarzystwa Miłośników 
Tuchowa. Dzięki pomocy Pana Miro-

sława Wojtanowicza (współorganiza-
tora cyklicznej imprezy Wehikuł Czasu), 
Pana Tomasza Wantucha Przewodniczą-
cego TMT, Pana Grzegorza Stanisław-
czyka i przychylnej pomocy organiza-
cyjnej Domu Kultury w Tuchowie udało 
się podjąć i doprowadzić do skutku dzia-
łanie, którego efekt jest już widoczny i na 
załączonym zdjęciu.

Uroczyste zakończenie i podsu-
mowanie tego przedsięwzięcia odbę-
dzie się w listopadzie w przeddzień 
Święta Niepodległości. O terminie 
i miejscu poinformujemy.

Nie udałoby się tego dokonać 
bez wsparcia ludzi dobrej woli, dla 
których pamięć o ludziach i bohate-
rach wielkich zdarzeń jest tak ważna 
jak to, że dzisiaj mamy naszą Polskę.

Dziękuję wszystkim anonimowym 
darczyńcom, dziękuję także spon-
sorom:

- Panu Burmistrzowi i samorzą-
dowi gminy

- Panu Posłowi Michałowi Wojt-
kiewiczowi

- Panu Zdzisławowi Dąbczyń-
skiemu  właścicielowi firmy WIMED

- Dyrekcji Banku Spółdzielczego 
w Bieczu

- Państwu Bernadecie i Kazimie-
rzowi  Szablowskim właścicielom 
firmy KOREX

- Państwu Bogumile i Marianowi 
Mazurom właścicielom firmy MBM

- Państwu Marzannie i Piotrowi 
Miłkowskim właścicielom Pracowni 
Architektonicznej

Dziękuję wykonawcy Panu 
Andrzejowi Skrężynie, że mimo 
wielu terminowych zobowiązań tak 
szybko wykonał z wielką staranno-
ścią przyjęte dobrowolnie na siebie 
zadanie.

Dziękuję wszystkim!  Rozliczenie 
zostanie dokonane w najbliższym 
czasie i podane do publicznej wiado-
mości.
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Ten dzień Pan Tuchowowi dał…
(Refleksje z okazji 110. rocznicy koronacji Obrazu Matki Bożej)

ciąg dalszy ze str. 1

kazimierzPleBANeK 
CSsR 

Osadzenie w historii…
Każde sanktuarium pragnie mieć 

koronowany obraz lub figurę, bo 
to podnosi jego rangę w Kościele 
lokalnym i  wpisuje w  historię 
Kościoła Powszechnego. Takie 
pragnienie miało i  sanktuarium 
tuchowskie po objęciu w  1893 r. 
opieki nad nim przez redempto-
rystów. Realizacja tego pragnienia 
wymaga wiele starań i  nakładów 
finansowych. W normalnych warun-
kach redemptoryści takich starań by 
się jeszcze nie podjęli. Z  pomocą 
przyszła im Opatrzność. W 1903 r. 
papież Leon XIII rok 1904 ustanowił 
rokiem jubileuszowym z racji 50-lecia 
ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym 
Poczęciu NMP. Jubileusz ten miał 
być uroczyście obchodzony w całym 
Kościele. Wnet po tej decyzji Leon 
XIII zmarł. Jego następca Pius X zaraz 
po wyborze zatwierdził inicjatywę 
poprzednika oraz wyraził życzenie, by 
w jubileuszowym Roku Mariańskim 
prócz nabożeństw maryjnych organi-
zować Kongresy ku czci Niepokalanej, 
akademie, odczyty ukazujące wpływ 
Matki Bożej na kulturę, literaturę, 
sztukę…

Idąc za wskazaniami Rzymu 
Metropolita Lwowski J. Bilczewski 
(dziś święty) postanowił zorgani-
zować we Lwowie w dniach 28-30 
X 1904 r. Kongres Mariański. 
W programie Kongresu prócz refe-
ratów teologicznych i społecznych 
zaplanowano też procesję na rynek 
lwowski z  obrazem Matki Bożej 

Łaskawej, przed którym w  1656 
r. król Jan Kazimierz składał swe 
śluby, oraz ponowienie królewskich 
ślubowań.

Koronacja wpisana  
w jubileusz…

Tuchowowi Mariański Rok Jubi-
leuszowy spadł z  nieba. Przecież 
w  Tuchowie od powstania sank-
tuarium była czczona Matka Boża 
Niepokalana. Była czczona jako 
„Róża Duchowna”. W  ikonografii 
starochrześcijańskiej róża była 
symbolem Niepokalanego Poczęcia. 
Róża – najpiękniejszy i najszlachet-
niejszy kwiat, to symbol najpiękniej-
szego stworzenia – Maryi. Piękno! 
Maria tota pulchra – cała piękna bo 
niepokalana…

W  1698 r. Kazimierz i  Teresa 
Szaniawscy założyli w  Tuchowie 
Bractwo Niepokalanego Poczęcia 
NMP, które zatwierdził papież Inno-
centy II i nadał mu liczne przywileje 
i odpusty. Bractwo było znane w całej 
Polsce.

W  1700 r. dobudowano do 
kościoła kaplicę bracką pw. Niepo-
kalanego Poczęcia (dziś kaplica św. 
Krzyża). Bractwo miało swego kape-
lana, nabożeństwa, procesje. Tuchów 
był prawdziwym „Niepokalanowem” 
choć takiej nazwy nie używano. Koro-
nacja była więc włączeniem się sank-
tuarium w jubileusz oraz uwieńcze-
niem istniejącego kultu Matki Bożej 
Niepokalanej.

Poparcie bpa leona Wałęgi
Inicjatorem starań o koronację był 

ówczesny rektor klasztoru o. Józef 
Palewski. Sprawę poparł całym 

sercem Ordynariusz tarnowski bp 
Leon Wałęga, od dzieciństwa wielki 
czciciel Matki Bożej Tuchowskiej. 
Koronacja podnosiła rangę jego 
diecezji, była w niej pierwszą koro-
nacją i była główną uroczystością 
jubileuszową. Była jakby przedłuże-
niem uroczystości lwowskich. Wiele 
osób prosto ze Lwowa przyjechało 
do Tuchowa.

Wszystkie formalności dotyczące 
koronacji załatwiono ekspresowo.  
11 IV 1904 r. o. Palewski prosił Kurię 
o wyznaczenie komisji, by zbadała 
prawdziwość łask otrzymanych za 
przyczyną Matki Bożej Tuchowskiej, 
aby jej orzeczenie dołączyć do prośby, 
jaka będzie wysłana do Kapituły 
Watykańskiej o pozwolenie na koro-
nację. 29 V ks. bp Wałęga podpisał 
akta komisji i  o. Palewski wysłał 
prośbę do Rzymu. 6 VII Kapituła 
Watykańska na koronację zezwoliła. 
Na koronatora Rzym wyznaczył bpa 
Wałęgę. 18 VIII bp Wałęga wydał list 
do diecezjan, zaprosił w nim wszyst-
kich na uroczystość koronacyjną do 
Tuchowa, która będzie 2 X 1904 r.

Przygotowania…
Przygotowanie koronacji wyma-

gało wielkiej energii i pracy, bo czas 
był krótki. Większość spoczywała na 
barkach redemptorystów i hr. Rozwa-
dowskiej. Swój udział miała w niej też 
diecezja i miasto.

Diecezja wsparła dzieło koronacji 
finansowo. Wiele parafii przysłało 
zebrane składki. Prywatni darczyńcy 
składali też ofiary na korony. Nauczy-
cielka tuchowska Maria Lisztówna 
własnym kosztem sprawiła srebrną 
sukienkę Matce Bożej.

Duże było zaangażowanie 
miasta. 15 IX na naradzie magistrat 
uchwalił i przyrzekł: 1. Postawić trzy 
bramy, oświetlić miasto we wigilię 
i w dzień koronacji. 2. Odgrywać 
hejnał przez całą godzinę rano przed 
koronacją z klasztornej sygnaturki.  
3. Porządek – który utrzymywać 
będzie Straż Ogniowa z Tuchowa, 
Ryglic i  Tarnowa. 4. Postara się 
o  muzykę (orkiestrę), strzelanie 
i ognie sztuczne w wigilię i święto. 
5. Powitanie księży biskupów przy 
bramie (witał burmistrz z ks. dzie-
kanem).

Również klasztor w  przygo-
towania zaangażował wszystkich 
ojców i braci oraz ludzi świeckich. 
Samych mężczyzn zgłosiło się do 
pomocy ponad 100, a kobiet jeszcze 
więcej. Kobiety wiły kilometry 
wieńca, a mężczyźni stawiali i deko-
rowali słupy przy drodze i poręcze, 
które miały chronić przed naporem 
tłumu, pomagali br. Beno przy 
budowie ołtarza koronacyjnego na 
polu hr. Rozwadowskiej. Drogę od 
klasztoru do placu koronacyjnego 
dekorował klasztor, natomiast od 
stacji do placu koronacyjnego – 
miasto. Dekoracją miasta i porząd-
kiem na placu koronacyjnym 
kierował sędzia p. Wolf.

Namiot koronacyjny mógł pomie-
ścić prócz ołtarza i tronów biskupich 
jeszcze 200 osób duchownych. Przed 
namiotem były cztery trybuny: dla 
chóru, dwie dla zaproszonych gości 
i jedna dla rodziny p. Rozwadowskiej.

Wielkie świętowanie
Dla Lwowa Kongres Mariański 

a dla diecezji tarnowskiej koronacja 

obrazu Matki Bożej – było wielkim 
świętowaniem, eksplozją maryj-
ności ludowej. W Polsce przedro-
zbiorowej nabożeństwo do Matki 
Bożej było w wielkim rozkwicie. 
Do sanktuariów maryjnych tłumnie 
pielgrzymował lud, bractwa i soda-
licje przygarniały inteligencję 
i ziemiaństwo. To wszystko utrą-
cili zaborcy. W Galicji cesarz Józef 
II zniósł bractwa, zakazał wielkich 
odpustów i  pielgrzymek bo one 
podtrzymywały świadomość naro-
dową. Po uzyskaniu przez Galicję 
autonomii, życie wracało do normy. 
Tak Kongres Mariański we Lwowie 
jak i koronacja w Tuchowie były 
eksplozją maryjną, zaspokojeniem 
„głodu maryjnego”. Kronikarz 
odnotował, że w pociągach wraca-
jących ze Lwowa czy jadących do 
Tuchowa rozbrzmiewały maryjne 
pieśni. Ludzie śpiewali i  odma-
wiali różaniec. Ludzie, którzy nie 
umieli czytać chwalili Boga pieśnią 
i różańcem. We Lwowie w procesji 
maryjnej i w ponowieniu ślubów 
króla Jana Kazimierza wzięło udział 
100 tys. wiernych, w Tuchowie – 
130  tys. To wielkie cyfry… zapał 
i wielka dawka entuzjazmu.

Piknik koronacyjny?
Dziś dziennikarze uroczystości 

w Tuchowie nazwaliby piknikiem 
koronacyjnym. Wtedy tego słowa nie 
znano, ale coś z tego było. Było wielkie 
strzelanie. 1 X (sobota) „o godz. 8.00 
wystrzały z moździerzy i dzwony obu 
kościołów obwieściły mieszkańcom 
Tuchowa rozpoczęcie uroczystości”. 
O godz. 9.00 z kościoła św. Jakuba 
wyruszyła wielka procesja do sank-
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tuarium „wśród bicia dzwonów 
i huku moździerzy”. Sanktuarium już 
było oblężone przez pielgrzymów, 
o odprawieniu sumy na miejscu nie 
było mowy, więc Obraz w uroczystej 
procesji przeniesiono na plac korona-
cyjny. „Wśród śpiewów pobożnych 
i huku moździerzy” podążała procesja 
przez most do ołtarza koronacyj-
nego. Wieczór, gdy zapadł zmrok, 
znów rozległ się huk moździerzy, 

by we wszystkich domach zapaliły 
się światła a na okolicznych wzgó-
rzach wielkie ogniska, niczym dawne 
słowiańskie wici. Była też wielka rewia 
sztucznych ogni. Dla prostych ludzi 
to był przedsmak nieba. Oni, ani 
przedtem, ani potem, czegoś takiego 
nie oglądali. To było świętowanie…

Całą noc trwało oryginalne 
czuwanie modlitewne. Pielgrzymi 
rozsiedli się grupkami po jednej i po 

drugiej stronie Białej, palili ogniska, 
śpiewali i  odmawiali różańce. 
Niektóre pielgrzymki miały swoje 
orkiestry, które przygrywały do 
pieśni. Stwarzało to wszystko niesa-
mowitą atmosferę.

Uroczysta liturgia  
koronacyjna

Dla przybyłych pielgrzymów 
również liturgia koronacyjna była 
wielkim przeżyciem. Procesja, widok 
niesionego Cudownego Obrazu, 
śpiewy i  orkiestry wyciskały łzy 
z oczu nabożnego ludu. I aż czterech 
biskupów, kilku infułatów, kanoników 
w uroczystych strojach i ponad 100 
kapłanów, to widok niecodzienny. 
Mentalność tamtych ludzi była 
inna niż nasza. Dziś gdy proboszcz 
ogłosi, że będzie biskup, jest mniejsza 
frekwencja, bo będzie długo. Dawniej 
odwrotnie – trzeba iść bo będzie 
biskup, będzie błogosławił… Biskup 
był bardzo poważany.

Nie podają szczegółowego opisu 
liturgii koronacyjnej, bo była zawsze 
omawiana przez kaznodziei i autorów 
artykułów. Natomiast podkreślę 
historyczny gest ks. Bpa Wałęgi. Po 
dokonaniu aktu koronacji, złożył na 
ołtarzu przed Cudownym Obrazem 
mitrę i pastorał i zawierzył diecezję 
Matce Bożej Tuchowskiej, nazywając 
Ją Królową diecezji. I  wspomnę 
o wielkim wzruszeniu, jakie ogarnęło 
wszystkich gdy księża biskupi błogo-
sławili lud Cudownym Obrazem. 
„W chwili tej powstał płacz i krzyk 
nie do opisania. Tak ten widok lud 
wzruszył”. Ale był to płacz i krzyk 
radości i szczęścia.

Znak zapomnienia grzechów 
rabacji

Bp Wałęga w kazaniu m.in. powie-
dział: Koronacja jest znakiem, „że 
Matka Boska zapomniała zbrodni, 
które w  tej diecezji, a  zwłaszcza 
w okolicach Tuchowa w roku 1846 się 
działy, skoro raczy swój tron zakładać 
pośród tego ludu”. I odebrał przysięgę 
od ludzi, że się poprawią.

Diabeł tej wojował…
W niedzielę 4 X po uroczystych 

nieszporach, długim kazaniu, ufor-
mowała się procesja i przy iluminacji 

miasta, huku moździerzy, śpiewie 
ludu Ukoronowany Cudowny Obraz 
wracał do kościoła. Juweniści czyli 
uczniowie Małego Seminarium 
chcieli przywitać Matkę Bożą sztucz-
nymi ogniami z okien na strychu 
kościoła. Przez nieuwagę zaprószyli 
ogień, zapaliły się gniazda kawek 
i powstał pożar. Udało się go ugasić, 
ale Obraz nie został wniesiony do 
kościoła, ale pozostał w kaplicy na dzie-

dzińcu kościelnym. Do kościoła wnie-
siono go w ostatni dzień oktawy. Ludzie 
mówili, że była to sprawa diabelska, 
chciał się zemścić za cud odzyskania 
wzroku przez 14-letnią dziewczynkę 
z Siemiechowa podczas koronacji.

Dziś po 110. latach trzeba nam 
oddać hołd organizatorom uroczy-
stości – redemptorystom, miastu, 
społeczności tuchowskiej. Ogarnia nas 
podziw, jak w krótkim czasie potrafili 
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przygotować i wzorowo przeprowadzić 
tak wielką uroczystość religijną.

Zdjęcia: 
Archiwum Sanktuarium 

Matki Bożej w Tuchowie

W niedzielę, 5 października 
br., podczas uroczystej 
sumy o godz. 11.00, 

odbyły się główne uroczystości 
upamiętniające 110. rocznicę 
koronacji cudownego obrazu 
Matki Bożej Tuchowskiej. 

W czasie Eucharystii zostali 
włączeni do Rycerstwa Niepokalanej 
wszyscy czciciele Matki Bożej, którzy 
zadeklarowali swoją wolę wstąpienia. 
Mszy św. przewodniczył ks. Fran-
ciszek Kuczek - dziekan dekanatu 
tuchowskiego oraz zarząd Rycerstwa 
Niepokalanej w Polsce i w diecezji 
tarnowskiej. Wieczorem zaś, po 
mszy św. o godz. 18.30, miała miejsce 
procesja z kopią obrazu Matki Bożej 
Tuchowskiej pobłogosławioną przez 
papieża Jana Pawła II . Została ona 
specjalnie wykonana na 100. rocznicę 
koronacji. Z modlitwą różańcową na 
ustach, dziękując za 110. rocznicę 
koronacji cudownego obrazu Matki 
Bożej, licznie zgromadzeni wierni 
z Tuchowa i okolic, z lampionami 
w ręku, udali się na plac korona-
cyjny. Koronacja cudownego obrazu 
Matki Bożej Tuchowskiej jest bardzo 
ważnym wydarzeniem zarówno dla 
parafii, jak i całej diecezji tarnowskiej. 
Tuchowskie sanktuarium jest miej-
scem szczególnym, do którego przy-
bywają rzesze pielgrzymów oddając 
cześć i kult Matce Bożej Tuchowskiej 
w Jej cudownym obrazie.
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Europejski Fundusz Rolny na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Spotkania 
z pasjami” 
inspiracją 
do 
działań!
BOżeNAWRONA 

Już ponad rok tuchowscy 
seniorzy spotykają się 
we wszystkich naszych 

placówkach na „Spotkaniach 
z pasjami”. Biblioteka realizuje 
projekt wspólnie z Fundacją 
Orange. Głównym jego celem 
jest aktywizacja społeczna 
seniorów, sprawienie,  
by seniorzy wyszli z domów 
i spotkali się ze sobą 
w miejscu publicznym. 
Tworzymy przyjazną  
przestrzeń, która umożliwia  
nawiązywanie nowych 
kontaktów oraz otwarcie  
na innych ludzi.  
Kolejnym ważnym elementem 
jest rozbudzanie  
wśród seniorów  
chęci do dzielenia się  
swoją wiedzą, pasją z innymi. 

Na kolejne spotkania zapraszamy 
wszystkich seniorów już 16 paździer-
nika, 06 listopada 2014, 20 listopada 
2014 oraz 04 grudnia 2014. 

Bohaterowie spotkań z pasjami 
inspirują do działania. Każdy czło-
wiek coś potrafi, trzeba rozbudzać 
swoje pasje. Można się doskonale 
spełniać tylko przez przebywanie 
z  innymi ludźmi, poprzez nawią-
zywanie nowych przyjaźni. Według 
bohaterów naszych spotkań emery-
tura to nie jest czas, kiedy życie się 
kończy. To jest najlepszy czas na 
rozwijanie własnych pasji. To czas 
na śpiewanie, podróże, sport, taniec 
i  wiele innych zajęć. Mając 50+ 
naprawdę można się jeszcze reali-
zować w życiu.

Grupa, która aktywnie uczest-
niczy w naszych spotkaniach, jest 
pełna zapału do działania. Zain-
spirowana spotkaniami w  biblio-
tece ma także wiele pomysłów na 
wspólne spędzanie wolnego czasu 
w Tuchowie. Kilka osób uczestni-
czyło także w wakacyjnym Projekcie 
„Pogórze na dwa kije”, gdzie można 
było nauczyć się poprawnej techniki 
marszu Nordic Walking. 

Stąd nowy pomysł i  jednocze-
śnie APEL do wszystkich chętnych, 
aby utworzyć grupę osób, która 
wspólnie będzie uprawiać Nordic 
Walking. Zapraszamy osoby, które 
chcą miło i aktywnie spędzić czas, 
nawiązać nowe znajomości, do 
utworzenia takiej grupy. Zapisy 
w bibliotece Publicznej w Tuchowie 
tel. 146525008, mail: b.wrona@
tuchow.pl.

Po zebraniu kilkuosobowej grupy 
odbędzie się spotkanie organizacyjne 
w Bibliotece Publicznej w Tuchowie, 
a później kijki w ręce i na tuchowskie 
przepiękne szlaki.

ekologiczne Pompowanie Wyobraźni

kiNGakULas 

„zorganizowanie cyklu 
warsztatów insce-
nizowanych Nauka 

codzienności – ciekawostki 
świata natury – pompowanie 
wyobraźni oraz druk zakładek 
do książek” to operacja 
z zakresu małych projektów 
w ramach działania 413 
„Wdrażanie lokalnych stra-
tegii rozwoju” objętego PROW 
na lata 2007-2013, dzięki 
której Biblioteka Publiczna 
w Tuchowie zorganizowała 
warsztaty ekologiczne dla 
150 uczniów z pięciu szkół 
podstawowych. Dwugodzinne 
zajęcia poprowadził pan Michał 
zawadka – pisarz, prezenter, 
aktor, kaskader. Każdy z uczest-
ników otrzymał okolicznościowe 
zakładki do książek przypomi-
nające o niebezpieczeństwie 
związanym z wypalaniem traw, 
a także słodki poczęstunek.

Prowadzący zajęcia stawał na 
głowie (dosłownie i w przenośni), 
by przybliżyć dzieciom fascynujący 
świat  przyrody. Zajęcia pokazywały 
w jaki sposób wynalazcy podglądają 
naturę i inspirują się nią w tworzeniu 
przedmiotów codziennego użytku. 
Niepozorne rośliny i  zwierzęta 
posiadają zdolności i  możliwości 
wykorzystywane nawet w  tak 
zaawansowanych technologicznie 
wynalazkach jak sondy kosmiczne, 
a także w tych codziennego użytku 
jak rzepy, nożyczki, czy zamki 
błyskawiczne. Prowadzący zachęcał 
dzieci do wnikliwego obserwowania 
świata, do stawiania pytań i szukania 
odpowiedzi. Utwierdzał ich w prze-
konaniu, że każdy z  nich może 
zostać wynalazcą, jeśli nie będzie się 
poddawał w dążeniu do celu. Podkre-
ślał również, że trzeba być odważnym 
w wygłaszaniu swoich pomysłów, 
bo dzięki temu zdobywa się wiedzę 
i  doświadczenie. Nie popełnia 
błędów tylko ten, kto nie próbuje. 
Warsztaty uczyły więc szacunku 

zarówno dla przyrody, jak i samego 
siebie. Na zakończenie każdy mógł 
zostać konstruktorem, nawet przed-
szkolaki były w stanie zbudować lata-
jące odrzutowce. Myślę, że wirujące 
pod sufitem szkolnych sal wieloko-
lorowe „rakiety” na długo pozostaną 
w pamięci dzieci, razem z hasłem 
„Wyobraźnia to potęga”.

W związku z proekologicznymi 
warsztatami powstały również 
zakładki do książek przypominające 
o  niebezpieczeństwie związanym 
z wypalaniem traw. Uświadamia-
liśmy dzieciom, że właśnie ten wspa-
niały i tak przydatny człowiekowi 
świat przyrody jest bezbronny wobec 
pożaru. Przypominamy, że wskutek 

wypalania traw ucierpieć mogą 
również ludzie i ich zabudowania. 
Ogień to żywioł, którego nie należy 
lekceważyć. Na zakładkach znajduje 
się zdjęcie z akcji pożarniczej OSP 
w Tuchowie oraz numery telefonów. 
Za użyczenie zdjęcia dziękujemy 
druhowi Łukaszowi Giemzie.

Przeprowadzenie tej akcji było 
możliwe dzięki pozyskaniu środków 
z funduszy unijnych, w czym pomocy 
udzielił nam Wiktor Chrzanowski – 
dyrektor Pogórzańskiego Stowarzy-
szenia Rozwoju w Tuchowie – za co 
serdecznie dziękujemy.
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ALeKSANDRA
WOJTANOWSKA 

20 i 21 września 
w Tuchowie odbyło 
się jubileuszowe 

bo już XV Międzynarodowe 
Spotkanie Miast Bliźnia-
czych, w którym jak co 
roku uczestniczyły dele-
gacje 8 państw partner-
skich: z Illingen (Niemcy), 
Pettenbach (Austria), 
Detvy (Słowacja), Bara-
niwki (Ukraina), Saint-
-Jean de Braye (Francja), 
Mikulova (Czechy), Martfű 
(Węgry) i Tăutii-Măgherăus 
(Rumunia).

Spotkanie zainaugurowano 
międzynarodową konferencją. 
Burmistrz Tuchowa podczas konfe-
rencji wprowadził do jej tematyki 
podkreślając wagę i doniosłość wyda-
rzeń w Europie, a w szczególności 
100. rocznicę wybuchu I wojny świa-
towej. Nawiązał, iż ta wojna nakreśliła 
losy Europy w XX wieku. Burmistrz 
odniósł się również do rozszerzenia 
Unii Europejskiej o nowe państwa 
w roku 2004. Przypomniał o między-
narodowych spotkaniach w Tuchowie 
organizowanych od 2000 roku. Każdy 
z przedstawicieli miast partnerskich 
zabrał głos, w którym nawiązał do 
doświadczeń różnych narodów, 
uwikłanych w  pierwszą wojnę 

Fo
to

relA
c

JA
: m

A
c

ieJ m
A

z
iA

rKA
, rysz

A
rd

 Flą
d

ro



kulturawrzesień 2014 | nr 9 (24) 13

XV MiĘDzyNARODOWe SPOTKANie MiAST BLiŹNiACzyCH

światową. Szczególnie wybrzmiała 
wypowiedź przedstawicielki miasta 
Baranivka na Ukrainie, która mówiła 
o  doświadczeniach swojego kraju 
w walce o wolność i niepodległość 
w  kontekście czasu obecnego na 
wschodzie Ukrainy. W konferencji 
wzięło udział ok. 100 zaproszonych 
gości z zagranicy oraz 60 przedstawi-
cieli gminy Tuchów.

Dalszy ciąg międzynarodo-
wego spotkania przebiegał pod 
hasłem: „Nekropolie na froncie 
wschodnim z  I  wojny światowej”. 
Wiązało się ono ściśle z otwarciem 
wystawy w  Muzeum Miejskim 
w Tuchowie właśnie o takim tytule. 
Również w  tym samym miejscu 
i czasie odbyła się promocja książki 
dra Andrzeja Mężyka pt. „Tuchów 
i okolica w ogniu wojny światowej 
1914-1915”.  W przedmowie swojego 
dzieła autor napisze, że: w Tuchowie 
czuło się „odor sanctitatis”. Był też 
tam sąd grodzki (dawniej zwał się: 
powiatowy), w którym czasu wojny 

poprzedniej zginęły księgi hipoteczne, 
z czego było mnóstwo potem kłopotów.” 
Te kłopoty stanowiące jedną wielką 
niewiadomą, zachęcą każdego czytel-
nika do sięgnięcia po tą niezwykle 
wartościową lekturę.

W pierwszy dzień Międzynaro-
dowych Spotkań Miast Bliźniaczych, 
zarówno mieszkańcy Tuchowa jak 
i  zagraniczni goście mieli okazję 
wysłuchać koncertu zespołu „Poko-
lenia” oraz występu gwiazdy wieczoru 
- Jacka Wójcickiego, który odbył się 
w amfiteatrze. Mimo niesprzyjającej 
aury widownia dopisała.

Drugi dzień przebiegał w duchu 
patriotycznym. Z uwagi na niesprzy-
jającą aurę planowane uroczystości 
upamiętniające ofiary I wojny świa-
towej, które miały odbyć się na cmen-
tarzu nr 185, odbyły się w kościele 
parafialnym w  Lichwinie. Udział 
w nich wzięli wszyscy przedstawiciele 
miast partnerskich, Austriackiego 
Czarnego Krzyża oraz władze woje-
wództwa małopolskiego, powiatu 

tarnowskiego oraz gmin: Pleśna 
i Tuchów. 

W uznaniu szczególnych działań 
na rzecz opieki nad mogiłami wojen-
nymi Burmistrz Tuchowa Mariusz 
Ryś odznaczony został Wielkim 
Krzyżem Zasługi Austriackiego Czar-
nego Krzyża.

Po południu w amfiteatrze zapre-
zentowały się zespoły z Tuchowa 
i okolic oraz goście z miast part-
nerskich. Koncertowały: Sank-
tuaryjna Orkiestra Dęta, zespół 
wokalny ATRIA z Domu Kultury 
w Tuchowie, Parafialna Orkiestra 
Dęta z Siedlisk oraz grupa taneczna 
i wokalno–instrumentalna z Detvy 
na Słowacji. Gwiazdą wieczoru był 
zespół The Ukrainian Folk, nato-
miast na zakończenie odbyła się 
biesiada taneczna.

Międzynarodowe Spotkanie 
Miast Bliźniaczych organizowane 
jest w Tuchowie już od piętnastu lat. 
Po raz kolejny sfinansowane zostało 
z programu Europa dla Obywateli.
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„zielona flaga” dla 
Przedszkola Publicznego 
w Tuchowie

Odblaski obowiązkowe

Uczniowie z Siedlisk 
w Warszawie - w nagrodę!

eWAŚWIDeRSKA 

16 września miało 
miejsce posie-
dzenie członków 

kapituły programu „Szkoły 
dla ekorozwoju”, która 
zatwierdziła ocenę apli-
kacji o certyfikaty „Zielonej 
flagi” i lokalnego Centrum 
Aktywności ekologicznej, 
nadesłanych przez szkoły 
i przedszkola za rok szkolny 
2013/14. Decyzją kapituły 
programowej, przyznano 
w sumie 276 certyfikatów, 
w tym także dla Przedszkola 
Publicznego w Tuchowie. 

Przedszkole nagrodzone zostało 
certyfikatem na kolejny rok. To już 
druga „Zielona flaga” dla przedszko-
laków. Jest ona prestiżowym, między-
narodowym tytułem, który nada-
wany jest szkołom na całym świecie 
w ramach programu Eco-Schools, 
w którym uczestniczy ponad 15 000 
szkół z 58 krajów całego świata.

W Polsce certyfikat I i II stopnia 
przyznaje kapituła programu „Szkoły 
dla ekorozwoju”, w  skład której 
wchodzą przedstawiciele: Ministerstwa 
Środowiska, Ministerstwa Edukacji 
Narodowej, NFOŚiGW, Uniwersy-
teckiego Centrum Badań nad Środo-
wiskiem Przyrodniczym, Federacji 
Inicjatyw Oświatowych, Rady Miasta 
Krakowa, Fundacji Bellona, Fundacji 
GAP Polska, Fundacji Ekologicznej 
Zielona Akcja, Funduszu Partnerstwa, 

Portalu Zielona Lekcja i Fundacji Part-
nerstwo dla Środowiska.

Serdecznie dziękuję wszystkim, 
którzy wspierali nasze działania 
w drodze do certyfikatu. Rodzicom 
dzieci, pracownikom przedszkola, 
Fundacji „Wimed+” za zorgani-
zowanie ciekawych zajęć kulinar-
nych z  Emilią Lorenc, Fundacji 
„Nasza Ziemia” za ciekawe inicja-
tywy, pomysły na zajęcia, autorom 
i  osobom współpracującym przy 
realizacji projektów i programów: 
„Lekcje z natury” i „Małe czy duże 
przyda się naturze”, „Pięć porcji 
owoców i warzyw”, „Kubusiowi przy-
jaciele natury”. W sposób szczególny 
dziękuję dzieciom, które z niezwy-
kłym zaangażowaniem uczyły się 
zasad zdrowego odżywiania się, 
poznawały nowe smaki, podejmo-
wały role kucharzy, ogrodników, 
strażników przyrody, uważnych 
obserwatorów przyrody. Nie spoczy-
wamy na laurach. Podejmujemy nowe 
wyzwania. Wykonane przez samorząd 
Tuchowa inwestycje związane z zago-
spodarowaniem terenu znacznie 
poprawiły jakość przestrzeni wokół 
placówki i zmotywowały nas do reali-
zacji zadania „Tereny zielone wokół 
przedszkola”. To jedno z  wybra-
nych przez nas zadań w drodze do 
III „Zielonej flagi”. Zapraszam do 
wspólnego kształtowania otoczenia, 
w którym uczą się i bawią nasi milu-
sińscy. Nowe pomysły i propozycje 
mile widziane. Serdecznie gratuluję 
innym placówkom, które znalazły 
się w gronie nagrodzonych.

Przypominamy o  obowiązku 
noszenia elementów odblaskowych 
przez każdego pieszego poruszają-
cego się po zmierzchu, poboczem 
drogi poza obszarem zabudowanym. 
Obowiązek ten wprowadziła znowe-
lizowana ustawa prawo o  ruchu 
drogowym. 

W szczególny sposób zwracamy 
uwagę na dzieci, które w porze zimowej 
wracać będą ze szkoły wieczorami. 
Gminna Komisja Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych 

w Tuchowie, jak co roku, przygoto-
wała akcję „widoczny pierwszokla-
sista”, w ramach której każdy uczeń 
rozpoczynający naukę w  szkole 
podstawowej otrzyma kamizelkę 
odblaskową. Dodatkowo zakupione 
zostały odblaskowe opaski samoza-
ciskowe, które niebawem przekazane 
będą uczniom szkół w gminie Tuchów. 
Rodziców natomiast zachęcamy do 
sprawdzania, czy ich dzieci – wycho-
dząc i wracając ze szkoły – mają ze 
sobą elementy odblaskowe.

HaLiNaPIOTROWSKA 

W dniach 23-24 wrze-
śnia 46 osobowa  
grupa młodzieży 

gimnazjum z Siedlisk  wraz 
z 4 opiekunami  uczest-
niczyła w atrakcyjnej, 
edukacyjnej wycieczce do 
Warszawy.

Swoją wyprawę rozpoczęli od 
wizyty w świecie nauki i  techniki 
w Centrum Nauki Kopernik, które 
jest najnowocześniejszym tego typu 
obiektem w Polsce. W Centrum 
znajduje się około 340 eksponatów 
w sześciu galeriach tematycznych, 
Teatr Robotyczny, Park Odkrywców 
oraz Planetarium. Wizyta uczniów 
w CNK była nagrodą ufundowaną 
przez Tauron za zajęcie I miejsca 
w  województwie małopolskim 
w  konkursie „Bezpieczniki 
Taurona”.

Młodzież uczestniczyła w zaję-
ciach w  pracowni biologicznej, 
fizycznej i robotyki. To co wyróżnia 
to miejsce, to stanowiska doświad-
czalne i narzędzia pozwalające na 
samodzielne poszerzanie wiedzy 
i wyjaśnianie wielu zjawisk. Zwie-
dzając obiekt w grupach, uczniowie 
mogli nie tylko oglądać, ale również 
przeprowadzać eksperymenty na 
poszczególnych stanowiskach.

Do największych atrakcji CNK 
należy planetarium „Niebo Koper-
nika”, gdzie dzięki projekcjom na 
sferycznym ekranie, otaczającym 
widownię ze wszystkich stron 
oraz nowoczesnym technolo-
giom multimedialnym, uczestnicy 

seansów odnoszą wrażenie prze-
bywania w najodleglejszych zakąt-
kach kosmosu, w głębi oceanu lub 
w środku wulkanu. Nie obyło się 
też bez „Kosmicznej wyprawy”, 
podczas której uczniowie poznali 
prawa Keplera opisujące ruch planet 
wokół słońca. 

Z CNK grupa udała się na Zamek 
Królewski, gdzie zobaczyła m.in. 

odtworzone Apartamenty Stani-
sława Augusta Poniatowskiego, 
Galerię Lanckorońskich – Obrazy 
Rembrandta, Galerię Malarstwa, 
Rzeźby i Sztuki Zdobniczej. Zwie-
dzanie w tym dniu zakończyło się 
spacerem po Starym Mieście. 

Drugi dzień wycieczki zaczął się 
w  Muzeum Powstania Warszaw-
skiego. Przewodnik pan Jacek 
Kałużny z wielką pasją opowiadał 
o rówieśnikach uczniów walczących 
w powstaniu. Uczniowie zobaczyli 
tam jak wyglądało życie powstańców, 
przeszli przez imitację kanału jakimi 
poruszali się powstańcy, zapoznali 
się z  pracą drukarni, wysłuchali 
opowieści o  uczestnikach tych 
wydarzeń, a dopełnieniem wrażeń 
były odgłosy wojny – bombar-
dowań, bijącego serca, modlitwy, 
pieśni powstańczych. Zwieńcze-
niem zaś była projekcja filmu 3D 
„Miasto Ruin”. Wizyta w Muzeum 
Powstania Warszawskiego była żywą 
lekcją historii, którą wszyscy byli 
dogłębnie poruszenii!

Później nastąpiło zwiedzanie 
Stadionu Narodowego, a z okien 
autokaru można było podziwiać 
most linowy na Wiśle, Pałac Kultury 
i Nauki, ogrody dachowe Biblio-
teki Uniwersytetu Warszawskiego 
oraz warszawskie wieżowce. Wraz 
z przewodnikiem grupa przeszła 
Krakowskim Przedmieściem mijając 
po drodze: m.in. Kościół św. Anny, 
Pałac Prezydencki, gmachy Uniwer-
sytetu Warszawskiego … Atrakcją 
była również zmiana warty przy 
Grobie Nieznanego Żołnierza oraz 
odnalezienie na pomniku napisu 
ŁOWCZÓWEK 24 XII 1914. Na 
zakończenie wycieczki siedliska 
grupa zwiedziła Pałac w  Wila-
nowie kończąc tym samym swoją 
niezwykłą wyprawę edukacyjną! 



kultura i oświatawrzesień 2014 | nr 9 (24) 15

WiATR WOLNOŚCi

europejski Dzień Języków w Krakowie
HaLiNaPIOTROWSKA 

różnorodność języ-
kowa, wielojęzycz-
ność i nauka języków 

obcych przez całe życie: 
to najważniejsze przesłanie 
w europie każdego  
26 września, w dniu  
ogłoszonym przez Radę 
europy – europej-
skim Dniem Języków. 
W Krakowie to językowe 
święto odbywało się 
w sobotę 27 września.  
Nie można było przepuścić 
takiej okazji! 14 uczniów 
z Publicznego Gimnazjum 
w Siedliskach wraz  
z p. Haliną Piotrowską i ewą 
Ustjanowską wybrało się  
do Krakowa, a dokładniej 
do Instytutu Goethego oraz 
Austriackiego Instytutu. 

W  Goethe-Institut uczniowie 
brali udział w różnorodnych grach, 
zabawach i  quizach językowych 
oraz zostaliśmy oprowadzeni po 
niezwykłej wystawie Tryptyk labi-
ryntów – Interaktywne projekty 
artystyczne pod hasłem INSTYNKT 
GRY.  W wystawie udział biorą: duet 
artystów z Kolonii Volker Morawe 
i Tilman Reiff, amerykański twórca 
labiryntów Michael McGinnis oraz 
artysta medialny z Berlina, Niklas Roy. 
I tak np. „AMAZING“, to pierwszy 
labirynt sterowany głosem, przezna-

czony dla dwóch graczy. Tylko poprzez 
zmianę wysokości tonu gracze mogą 
przechylić powierzchnię gry wzdłuż 
osi podłużnej lub poprzecznej i w ten 
sposób manewrować kulką. Labirynt 
można opanować tylko wówczas, gdy 
obydwaj śpiewający współpracują 
ze sobą i  udaje im się uderzyć we 
właściwy ton. I rzeczywiście tak jest!

Artysta z  Kalifornii, Michael 
McGinnis, zajmuje się już od lat 
70tych projektowaniem skompli-
kowanych labiryntów kulkowych. 
Pierwotnie dwupłaszczyznowe 
łamigłówki przekształcał w serię 
trójpłaszczyznowych ruchomych 
rzeźb. Ten rodzaj gry jest dla gracza 
nie lada wyzwaniem. Wymaga 

od niego ogromnej cierpliwości, 
wyobraźni przestrzennej i manu-
alnej zręczności oraz wyczucia. 
Tylko wtedy udaje się kierować 
kulką w gąszczu labiryntu, który 
znajduje się wewnątrz ruchomego 
przezroczystego globusa. Gra rządzi 
się jednak prawami fizyki i w zasa-
dzie powinno dać się ją rozwiązać 

– nam się jednak nie udało! Ale 
wiemy, że są i tacy, którzy niezwykle 
się zawzięli i codziennie przychodzą 
do Instytutu Goethego i próbują 
swoich sił w tej grze! 

„Suck the Balls!“ jest natomiast 
grą, której nie da się wygrać. Ta 
przestrzenna instalacja została 
specjalnie zaprojektowana przez 
„wynalazcę rzeczy niepotrzeb-
nych“, Niklasa Roya, do klatki 
schodowej w  mieszczącym się 
w Pałacu Potockich Goethe-Institut 
Krakau. Niczym nowoczesny Syzyf, 
gracz zmaga się daremnie z lawiną 
piłeczek, która oblewa go niczym 
prysznic. Na krótką chwilę piłeczki 
zassane przez powstałe podciśnienie 
znikają w kłębowisku 60 m rur, tuż 
nad głową gracza, aby za moment 
znów się „wylać” i  ponownie 
zapełnić przestrzeń. Próbowaliśmy 
i tego ale była to rzeczywiście syzy-
fowa praca! 

Po tych językowych i niezwykle 
dziwnych manualnych grach 
udaliśmy się jeszcze do Instytutu 
Austriackiego by tam wziąć udział 
w  Landeskunde Österreich czyli 
zajęciach nt. Austrii: geografia, 
kultura … Mogliśmy również skosz-
tować tradycyjnej austriackiej pasty 
Liptauer, która z chlebem smako-
wała wybornie! Naszą językową 
przygodę zakończyliśmy na rynku 
w Krakowie, gdzie można stwier-
dzić, że na okrągło obchodzi się 
Europejski Dzień Języków słysząc 
dookoła przeróżne języki świata. 

W 2014 r. przypada 
100-lecie i wojny świa-
towej. z tej okazji Teatr 

Nie Teraz i Starosta Powiatu 
Tarnowskiego w ramach 
Małopolskiego Programu 
Obchodów tego wydarzenia 
zapraszają młodzież szkolną 
na cykl warsztatów teatralnych 

pt. „Wiatr Wolności”. Koordyna-
torem Programu jest Małopolski 
instytut Kultury.

Warsztaty będą inspirowane 
dramatem wybitnego twórcy Kazi-
mierza Brauna pt. „Tarnowski wiatr 
niepodległości”, przy uwzględnieniu 
historycznej wartości wydarzeń: 
pierwszej bitwy Legionów Piłsud-

skiego pod Łowczówkiem w 1914 
r. i przejęcia przez tarnowian z rąk 
zaborców austriackich władzy nad 
miastem w 1918 r. Miasto Tarnów 
powszechnie jest znane, jako 
“Pierwsze Niepodległe”, odebrane 
ciemiężycielom przez jednych 
z  najodważniejszych patriotów 
w historii Polski.

Zaplanowane są spotkania z zasłu-
żonymi autorytetami lokalnymi dla 
historii lokalnej, stanowiące element 
budujący integrację międzypokole-
niową i zespołową; obejmą one nieza-
gospodarowaną jak dotąd, przestrzeń 
dialogu i weryfikacji własnego stano-
wiska wobec dziedzictwa. 

Warsztaty „Wiatr wolności” będą 
pierwszym poważnym spotkaniem 
z teatrem dla młodzieży i pierwszą 
w  pełni świadomą konfrontacją 
z historią regionu, budującą tożsa-
mość narodową i  kształtującą 
postawy. Dzięki niezwykłemu 
zatknięciu poetyki teatru z  histo-
rycznymi faktami I wojny światowej 
uczestnicy będą mogli obudzić 
w sobie patriotyzm, ten im najbliższy 
- nowoczesny. Zajęcia prowadzone 

będą przez doświadczonych aktorów 
i pedagogów.

Istotne tematy naszej historii ukazane 
poprzez środki, którymi dysponuje teatr, 
stają się zdecydowanie łatwiej przy-
swajalne, niż treści podręczników czy 
opracowań naukowych. Tym bardziej, 
jeśli podręczniki omijają opis historii 
najnowszej, czym skutecznie zuba-
żają społeczny ogląd rzeczywistości. 
Warsztaty w swoim zamierzeniu mają 
być wyjątkową lekcją historii lokalnej 
dla młodzieży szkolnej, nie pozbawioną 
emocji, ale dającą uczestnikom możli-
wość jej osobistego przeżycia.

Warsztaty zaplanowane są w trybie 
zjazdowym, a zajęcia - w blokach 
zajęciowych. Odbędą się trzy zjazdy 
dwudniowe w Gminie Tuchów. Pokaz 
finałowy dany będzie w pełni profe-
sjonalnych warunkach teatralnych 
w Domu Kultury w Tuchowie dla 
społeczności całego Powiatu Tarnow-
skiego oraz na Łowczówku w formie 
widowiska plenerowego.

Zjazd I: 4 i 5.10.2014 – Gmina 
Tuchów

Zjazd II: 18 i 19.10.2014 – Gmina 
Tuchów

Zjazd III: 25 i 26.10.2014 – 
Gmina Tuchów

Pokaz finałowy: 8.11.2014 – 
Tuchów, pokaz produktu warszta-
towego – widowiska o tytule „Wiatr 
wolności”, 9.11.2014 – Łowczówek, 
pokaz widowiska plenerowego o tym 
samym tytule.

r e k L a m a
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Nauka wyszła na zdrowie
Wykonanie USG brzucha 

okazało się najbar-
dziej oczekiwanym 

badaniem spośród szerokiej 
puli świadczeń, oferowanych 
podczas Otwartych Dni zdrowia 
w tarnowskiej PWSz. Limit 
dostępnych miejsc wyczerpał 
się w ciągu kwadransa. Pacjenci 
bardzo chętnie korzystali też 
z konsultacji chirurga onko-
loga i wykonywali eKG, inter-
pretowane przez lekarza. Nie 
brakowało chętnych do badania 
wzroku, słuchu i stóp. 

Największym magnesem przycią-
gającym do badań pod hasłem „Nauka 
wychodzi na zdrowie” była możliwość 
natychmiastowej realizacji świadczeń, 
na które w  przychodniach trzeba 
czekać w długich kolejkach.  Część 
pacjentów odwiedzających specjali-
stów stanowiły osoby, które przyszły 
na uczelnię specjalnie po to, by spraw-
dzić stan swojego zdrowia. Z bloku 
porad medycznych korzystali także 
uczestnicy IV Konferencji Naukowej 
„Człowiek w  zdrowiu i  chorobie. 
Promocja zdrowia, leczenie i reha-
bilitacja” , której towarzyszyły porady 
i konsultacje medyczne.   

- Część osób konsultowała zmiany 
skórne, które mają wiele lat. W kilku 
przypadkach mogą one rzeczywiście 
być groźne. W jednym oceniam duże 
prawdopodobieństwo czerniaka skóry 
– tłumaczy chirurg onkolog Centrum 
Zdrowia Tuchów Piotr Knap. Czer-
niak to najbardziej złośliwy nowotwór 

skóry.  U młodszych mężczyzn najczę-
ściej pojawia się na klatce piersiowej, 
a u kobiet na dolnych partiach nóg. 
U ludzi starszych występuje zwykle 
na twarzy. By go rozpoznać,  należy 
uważnie oglądać wszystkie pieprzyki 
i każdą znaczącą zmianę w wyglądzie 

zgłaszać lekarzowi.  Wśród ponad 
stu pacjentów, którzy skorzystali 
z bloku diagnostycznego pod hasłem 
„Czego oczy nie widzą” było sporo 
osób badających wzrok. Pewnego 
rodzaju prawidłowość stanowił fakt, 
że pacjenci po 50. roku życia mieli 

problemy z ostrym widzeniem na 
krótkie odległości. U jednej z pań 
sprawdzających słuch zdiagnozowano 
poważne uszkodzenie w  zakresie 
wielu częstotliwości. Pacjentka została 
skierowana do dalszej specjalistycznej 
diagnostyki.    

W drugim dniu konferencji pod 
hasłem „Doktor Rehabilitowany” 
można było skorzystać z  szeregu 
darmowych zabiegów, mających 
głównie działania relaksacyjne. 
Pacjenci, którzy odwiedzali stano-
wiska medyczne byli zaintereso-
wani klasycznym masażem kręgo-
słupa, pomagającym rozluźnić 
napięte mięśnie i  pozwalającym 
ukoić nerwy. Zabieg pomaga  
w  łagodzeniu takich dolegliwości 
jak napięcie psychiczne, skurcze 
mięśniowe, bóle stawów i  mięśni 
napięciowe oraz bóle głowy. Osoby 
zamierzające poprawić stan obola-
łych nóg decydowały się na drenaż 
limfatyczny. Zmniejsza on obrzęk 
i ból łydek, pojawiający się u osób 
pracujących na stojąco. Dodatkowo 
korzystnie wpływa na wchłanianie się 
siniaków i przyspiesza terapię anty-
cellulitową. Osoby, które odwiedziły 
największą tarnowską uczelnię mogły 
też skorzystać z terapii skojarzonej. 
Tutaj stymulacja tkanek realizowana 
jest za pomocą prądu elektrycznego, 
ale też ultradźwiękami.  Skutkuje to 
działaniem rozluźniającym i prze-
ciwbólowym. Zabieg jest  na ogół 
stosowany w leczeniu: stanów poura-
zowych układu kostnego, zespołów 
bólowych kręgosłupa i nerwobólów. 
Dzięki temu, że Centrum Zdrowia 
Tuchów zorganizowało już kolejną 
edycję badań i  porad placówka 
uzyskała tytuł partnera medycznego 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawo-
dowej w Tarnowie.
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JANUSzKOWAlSKI 

W sobotę, 6 września 
odbyła się uroczy-
stość gminnej inau-

guracji roku szkolnego 
2014/2015 oraz nadanie 
Szkole Podstawowej 
w Dąbrówce Tuchowskiej 
imienia Kornela Makuszyń-
skiego. 

Uroczystość rozpoczęła msza 
św. w kaplicy w Dąbrówce Tuchow-
skiej. Po mszy św. poświęcony został 
sztandar szkoły. W  asyście Para-
fialnej Orkiestry Dętej z  Siedlisk, 
dzieci, nauczyciele, zaproszeni 
goście oraz mieszkańcy przeszli na 
teren szkoły podstawowej. Po powi-
taniu wszystkich uczestników na 
tej części uroczystości, burmistrz 
Mariusz Ryś w swoim wystąpieniu  

odniósł się do zakończenia prac 
modernizacyjnych budynku szkol-
nego w  Dąbrówce Tuchowskiej  
podkreślając  przy tej okazji, że 
w ostatnich  latach  wszystkie szkoły 
zostały wyremontowane i zmoderni-
zowane. Powstały też nowe obiekty 
szkolne i hale sportowe przy szkołach. 
Ogromne inwestycje i wprowadzona 
przez gminę reforma systemu oświa-
towego dziś pozwala na spokojne 
patrzenie w przyszłość. Burmistrz 
pogratulował wyboru patrona szkoły 
i wszystkim życzył dobrego nowego 
roku szkolnego. Przewodniczący 
Rady Miejskiej Ryszard Wrona oraz 
burmistrz Tuchowa Mariusz Ryś 
wręczyli dyrektor szkoły Berna-
decie Wróbel akt nadania imienia. 
Sztandar  został przekazany dyrektor 
szkoły przez Radę Rodziców, 
a dyrektor uroczyście przekazała go  

przedstawicielom uczniów. Odbyło 
się także ślubowanie pierwszoklasi-
stów. Odśpiewano hymn szkoły, do 
którego słowa napisał Józef Kozioł 
a  muzykę skomponował Tadeusz 
Goliszewski. W  kolejnej części  
uroczystości były wypowiedzi zapro-
szonych gości, wśród nich Jadwigi 
Tarnowskiej siostrzenicy Kornela 
Makuszyńskiego, która interesująco 
opowiedziała o pisarzu i jego bogatym 
życiorysie. Na zakończenie nauczy-
ciele i dzieci  przygotowały ciekawy  
występ artystyczny wyrażony słowami 
jakby z życiorysu i twórczości Kornela 
Makuszyńskiego: miłość, przyjaźń, 
nadzieja, tolerancja, dobroć. Zatem 
szkoła ma zmodernizowany budynek  
i otoczenie, patrona, sztandar i hymn. 
Podstawy do dobrego wychowania 
i  edukacji dobrych obywateli wsi, 
gminy i Polski.
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KONCeRT JeSieNNy W TUCHOWie
aNDrzeJJAGODA

25 września w sali 
widowiskowej 
tuchowskiego Domu 

Kultury  miało miejsce spotkanie 
literacko – muzyczne w ramach 
XXIV Międzynarodowej 
Galicyjskiej Jesieni literac-
kiej pod patronatem burmistrza 
Tuchowa.

Imprezę poprowadził Andrzej 
Grabowski – główny organizator 
kulturalnego przedsięwzięcia. Po 
powitaniu gości w  kilku słowach 
przypomniał on historię cyklicz-
nych spotkań. Dodał również: „Od 
lat usiłuję to zawrzeć w słowie, zapisać 
w  strofach wiersza, ująć w  formie 
ballady, opisać w najprostszym tekście, 
przybliżyć klimaty naszej Galicyjskiej 
Jesieni Literackiej … I cokolwiek by 
nie powstało, jakikolwiek utrwalony 

zapis, pozostaje niedosyt i graniczący 
z pewnością niepokój, że oto znów po 
raz kolejny udało się zaledwie dotknąć 
nieuchwytnego…może dlatego …nie 
ustajemy w kolejnych próbach”. 

Do Tuchowa zjechali rodzimi 
twórcy z różnych krańców Polski, 
a także poeci zagraniczni: z Ukrainy, 
Rosji, a  nawet Wietnamu. Zapro-
szeni goście przedstawiając swój 

dorobek artystyczny zaprezentowali 
wybrane utwory, zarówno w języku 
polskim, ukraińskim, rosyjskim jak 
i wietnamskim. Twórczość poetycka 
przeplatana była występami wokalno 
– instrumentalnymi. Wystąpili m.in. 
artyści z Ukrainy, Rosji oraz zespół 
„Ostatnia Wieczerza w  Karczmie 
Przeznaczonej do Rozbiórki” wyko-
nujący poezję śpiewaną. Ukraińscy 
goście mówili o  fenomenie litera-
tury, która przekracza granice i łączy 
ludzi z bardzo odległych kulturowo 
krajów, a  dowodem na to są właśnie 
spotkania poetów w ramach Galicyj-
skiej Jesieni. 

Po „poetyckiej podróży”, jaką 
zauroczyli wszystkich obecnych lite-
raci i muzycy, odbył się także kier-
masz. Na koneserów poezji i piosenki 
czekały więc książki, płyty wraz 
z autografami.

Należy podkreślić, że impreza była 
niezwykłym spotkaniem twórców 

i  publiczności różnych narodów, 
kultur i wyznań. Łączyła ich taka 
sama wrażliwość na piękno poezji 
i  muzyki. Myślę, że poniższy frg. 
wiersza Grażyny Grabowskiej będzie 
korelował z tym, co się wydarzyło, 
co będzie w kolejnej edycji Jesieni 
Literackiej, jeśli skorzystamy z zapro-
szenia. 

….A na Pogórzu Jesień
znów wierszem wita wrzesień.
Poeci, jak dzieci dzieciom
niosą dary w słowach 
nieświadomie wypełniając
plugawe sieci. 
Za rok może nie będą już potrzebni
jeśli doczekają …
Ale już teraz są zaproszeni 
na kolejną biesiadę loterii słów. 
Setki uszu zwijają się w trąbki
podsłuchu
słyszeć słyszą, ale czy zapamiętają?  
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Uprawnienia dla wyborców niepełnosprawnych 
w wyborach samorządowych 2014
W wyborach do rad 

gmin, rad powiatów, 
sejmików woje-

wództw i rad dzielnic m.st. 
Warszawy oraz wyborów 
wójtów burmistrzów 
i prezydentów miast zarzą-
dzonych na dzień 16 listo-
pada 2014 r., wyborcy 
niepełnosprawni mogą 
głosować koresponden-
cyjnie, przez pełnomocnika 
lub w wybranym lokalu 
dostosowanym do osób 
niepełnosprawnych. 

Zamieszczone poniżej informacje 
dla wyborców niepełnosprawnych 
udostępniono także na stronach Biule-
tynu Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego w Tuchowie (www.bip.
tuchow.pl zakładka Uprawnienia dla 
wyborców niepełnosprawnych) oraz 
tablicach i gablotach ogłoszeniowych 
tut. urzędu. Dostępny jest również nr 
telefonu - 14 6525 218 wew. 52, pod 
którym wyborcy od poniedziałku do 
piątku, w godz. od 7.30 do 15.30 otrzy-
mają niezbędne informacje.  
Pamiętać należy o ważnych terminach:

- do dnia 27 października 2014 r. 
(poniedziałek) - zgłaszać można 
zamiar głosowania koresponden-
cyjnego;

- do dnia 7 listopada 2014 r. 
(piątek) - zgłaszać można zamiar 
głosowania przez pełnomocnika;

- do 12 listopada 2014 r. (środa) 
- zgłaszać można zamiar głosowania 
w  wybranym przez siebie lokalu 
obwodowej komisji wyborczej w tym 
w lokalu dostosowanym do potrzeb 
wyborców niepełnosprawnych.

Głosowanie
korespondencyjne

Kto może głosować  
korespondencyjnie?

Głosować korespondencyjnie 
mogą wyborcy posiadający orze-
czenie o  znacznym lub umiarko-
wanym stopniu niepełnosprawności, 
w tym także wyborcy posiadający 
orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do 
pracy;

2) niezdolności do samodzielnej 
egzystencji;

3) orzeczenie o  zaliczeniu do 
I grupy inwalidów;

4) orzeczenie o zaliczeniu do II 
grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długo-
trwałej niezdolności do pracy 
w  gospodarstwie rolnym, którym 
przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Nie mają prawa do głosowania 
korespondencyjnego wyborcy prze-
bywający w: zakładach opieki zdro-
wotnej, domach pomocy społecznej, 
zakładach karnych i aresztach śled-
czych oraz ich oddziałach zewnętrz-
nych, a także wyborcy głosujący przez 
pełnomocnika.

Jak i gdzie zgłosić zamiar 
głosowania
korespondencyjnego? 

Zamiar głosowania należy zgłosić 
Burmistrzowi Tuchowa najpóźniej 
do 21 dnia przed dniem wyborów, 
tj. do dnia 27 października 2014 r. 
(poniedziałek).  Zgłoszenie może być 
dokonane ustnie, pisemnie, telegra-
ficznie, telefaksem lub w formie elek-
tronicznej (wzór zgłoszenia dostępny 
na www.bip.tuchow.pl w zakładce 
Uprawnienia dla wyborców niepełno-
sprawnych lub w tut. urzędzie - ratusz, 
parter pok. nr 2). 

Zgłoszenie musi zawierać: 
nazwisko, imię (imiona), imię ojca, 

datę urodzenia, numer ewidencyjny 
PESEL, a w przypadku obywatela 
Unii Europejskiej niebędącego 
obywatelem polskim  numer pasz-
portu lub innego dokumentu stwier-
dzającego tożsamość, oświadczenie 
o wpisaniu do rejestru wyborców 
w danej gminie, oznaczeniu wyborów, 
kopię orzeczenia o niepełnospraw-
ności, żądanie załączenia nakładki 
w alfabecie Braille’a, o ile wyborca ich 
sobie zażyczy, adres, na który ma być 
wysłany pakiet wyborczy.

W przypadku braku wymaganych 
danych w zgłoszeniu burmistrz lub 
osoba przez niego wskazana wzywa 
wyborcę do uzupełnienia wniosku 
w ciągu 3 dni. Zgłoszenia nieuzu-
pełnione w wyznaczonym terminie 
nie są dalej rozpatrywane, o czym 
wyborca zostanie powiadomiony. 
Po rozpatrzeniu zgłoszenia wyborca 
zostaje dopisany do spisu wyborców 
obwodu głosowania wyznaczonego 
do głosowania korespondencyjnego 
na terenie gminy.

Jak oddać głos w głoso-
waniu korespondencyjnym?

Pakiet wyborczy, który wyśle 
burmistrz wyborca powinien 
otrzymać nie później niż 7. dni przed 
dniem głosowania, do rąk własnych, 
za pokwitowaniem odbioru. Jeśli 
wyborca nie będzie mógł własno-
ręcznie pokwitować odbioru, czyn-
ność tę może wykonać doręczający, 
wskazując przyczynę braku podpisu 
wyborcy. W przypadku nieobecności 
wyborcy, doręczający zostawi mu 
informację o dacie powtórnej próby 
doręczenia (nie później niż 3 dni od 
daty pierwszej próby).

Pakiet wyborczy zawiera: zaadre-
sowaną kopertę zwrotną, kartę lub 
karty do głosowania, kopertę na 
kartę lub karty do głosowania oraz 
oświadczenie o osobistym i tajnym 
oddaniu głosu na karcie do głoso-
wania, a także nakładkę w alfabecie 
Braille’a, jeśli wyborca jej zażądał. 
Wyborca, po wypełnieniu karty 
lub kart do głosowania, wkłada ją 
do koperty na kartę do głosowania 
i zakleja kopertę. Zaklejoną kopertę 
na kartę do głosowania wraz z podpi-
sanym oświadczeniem umieszcza 
w kopercie zwrotnej i przekazuje, 
za pokwitowaniem, pracownikowi 
Poczty Polskiej, który zgłosi się po 
jej odbiór najpóźniej ostatniego dnia 
roboczego przed dniem wyborów. 
Przesyłka ta jest zwolniona z opłat 
pocztowych. Koperty zwrotne prze-
kazywane są do właściwej obwodowej 
komisji wyborczej do zakończenia 
głosowania.

Wyborca niepełnosprawny może 
osobiście dostarczyć kopertę zwrotną 
do wyznaczonej mu do głosowania 
korespondencyjnego obwodowej 
komisji wyborczej. W przypadku, gdy 
pakiet wyborczy nie został odebrany 
z powodu podania przez wyborcę 
błędnego adresu, a wyborca podtrzy-
muje chęć głosowania koresponden-
cyjnego istnieje, na wyraźne żądanie 
wyborcy, możliwość doręczenia 
pakietu na inny adres, ale wyłącznie 
na terenie tej samej gminy.

W  przypadku złożenia przez 
wyborcę oświadczenia o rezygnacji 
z głosowania korespondencyjnego, 
możliwe jest wydanie temu wyborcy 
zaświadczenia o prawie do głosowania 
lub dopuszczenie do głosowania 
osobistego w lokalu wyborczym, jeżeli 
zwrócił on, osobiście, przez pocztę 
lub w inny sposób, pakiet wyborczy 
w stanie nienaruszonym. W takiej 
sytuacji wyborca będzie głosował 
w obwodzie, w którym został dopi-

sany do spisu wyborców w związku 
ze zgłoszeniem zamiaru głosowania 
korespondencyjnego.

Głosowanie  
przez pełnomocnika

Kto może głosować przez 
pełnomocnika?

Głosować przez pełnomocnika 
mogą wyborcy, którzy najpóźniej 
w dniu głosowania ukończą 75 lat lub 
posiadający orzeczenie o znacznym 
lub umiarkowanym stopniu niepeł-
nosprawności, w tym także wyborcy 
posiadający orzeczenie organu rento-
wego o:

1) całkowitej niezdolności do 
pracy;

2) niezdolności do samodzielnej 
egzystencji;

3) orzeczenie o  zaliczeniu do 
I grupy inwalidów;

4) orzeczenie o zaliczeniu do II 
grupy inwalidów; 

a także osoby о stałej albo długo-
trwałej niezdolności do pracy 
w  gospodarstwie rolnym, którym 
przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Nie mają prawa do głosowania 
przez pełnomocnika wyborcy prze-
bywający w: zakładach opieki zdro-
wotnej, domach pomocy społecznej, 
zakładach karnych i aresztach śled-
czych oraz ich oddziałach zewnętrz-
nych, a  także wyborcy głosujący 
korespondencyjnie.

Kogo wyznaczyć  
na pełnomocnika?

Pełnomocnikiem może być osoba 
wpisana do rejestru wyborców w tej 
samej gminie, co udzielający pełno-
mocnictwa do głosowania. Pełnomoc-
nikiem nie może być osoba wchodząca 
w skład komisji obwodowej właściwej 
dla obwodu głosowania osoby udziela-
jącej pełnomocnictwa do głosowania, 
a także mężowie zaufania, jak również 
kandydaci w danych wyborach. Pełno-
mocnictwo można przyjąć tylko od 
jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli 
co najmniej jedną z nich jest wstępny 
(ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), 
zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, 
itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba 
pozostająca w stosunku przysposo-
bienia, opieki lub kurateli w stosunku 
do pełnomocnika.

Gdzie i jak sporządzić akt 
pełnomocnictwa?

W celu sporządzenia aktu pełno-
mocnictwa wyborca, który jest 
wpisany do rejestru wyborców gminy 
Tuchów, składa wniosek do Burmi-
strza Tuchowa (wniosek dostępny 
na www.bip.tuchow.pl w zakładce 
Uprawnienia dla wyborców niepełno-
sprawnych lub w tut. urzędzie - ratusz, 
parter pok. nr 2).   

Wniosek należy złożyć najpóźniej 
do 9. dnia przed dniem wyborów, tj. 
do dnia 7 listopada 2014 r. (piątek). 
Wniosek może być złożony pocztą 
(na adres: Urząd Miejski w Tuchowie, 
33-170 Tuchów, ul. Rynek 1) lub 
przez dowolną osobę w tut. urzędzie 
- ratusz, parter pok. nr 2. Wniosek 
musi być podpisany przez wnoszą-
cego o sporządzenie aktu pełnomoc-
nictwa lub przez osobę mającą być 
pełnomocnikiem w przypadku, gdy 
wnioskujący nie może lub nie umie 
podpisać wniosku.

Do wniosku należy dołączyć:
- pisemną zgodę osoby mającej 

być pełnomocnikiem na przyjęcie 
pełnomocnictwa,

- kopię aktualnego orzeczenia 
właściwego organu orzekającego 
o ustaleniu stopnia niepełnospraw-

ności, jeżeli wyborca udzielający 
pełnomocnictwa w dniu głosowania 
nie będzie miał ukończonych 75 lat.

Akt pełnomocnictwa jest sporzą-
dzany w miejscu zamieszkania wyborcy 
lub w  innym miejscu na obszarze 
gminy, jeżeli wyborca zwróci się o to 
we wniosku o jego sporządzenie przed 
burmistrzem lub przed innym pracow-
nikiem Urzędu Miejskiego w Tuchowie 
upoważnionym przez burmistrza do 
sporządzania aktów pełnomocnictwa 
do głosowania.

Wyborca ma prawo cofnąć pełno-
mocnictwo:

1) głosując osobiście, jeśli nie 
zagłosował przed nim jego pełno-
mocnik (głosowanie osobiste unie-
ważnia pełnomocnictwo);

2) składając stosowne oświad-
czenie:

- Burmistrzowi Tuchowa, najpóź-
niej do 14 listopada 2014 r.

- właściwej obwodowej komisji 
wyborczej w dniu głosowania, jeśli 
nie zagłosował wcześniej jego pełno-
mocnik (głosowanie osobiste unie-
ważnia pełnomocnictwo).

Głosowanie w wybranym 
przez siebie lokalu 
obwodowej komisji 

wyborczej w tym 
w lokalu dostosowanym 

do potrzeb wyborców 
niepełnosprawnych

Wyborca niepełnosprawny 
może głosować osobiście w lokalu 
wyborczym w  obwodzie głoso-
wania właściwym dla jego miejsca 
zamieszkania. Może także głosować 
w  wybranym przez siebie lokalu 
wyborczym dostosowanym do 
potrzeb osób niepełnosprawnych na 
obszarze gminy, jeżeli na obszarze 
okręgu wyborczego właściwego 
jego stałego zamieszkania nie ma 
siedziby obwodowej komisji wybor-
czej przystosowanej do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. 

W tym celu powinien on złożyć 
wniosek o dopisanie do spisu wyborców 
w wybranym przez siebie obwodzie 
głosowania dostosowanym do potrzeb 
osób niepełnosprawnych, na obszarze 
gminy właściwej ze względu na miejsce 
jego stałego zamieszkania.

Wniosek składa się w tut. urzędzie 
- ratusz, parter pok. nr 2 najpóźniej 
w dniu 12 listopada 2014 r. (środa).

Wyborca zostanie skreślony 
ze spisu wyborców w  obwodzie 
właściwym dla miejsca stałego 
zamieszkania.

Informacja o lokalach obwodo-
wych komisji wyborczych dostoso-
wanych do potrzeb osób niepełno-
sprawnych udostępniona zostanie 
w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego w  Tuchowie 
oraz w  obwieszczeniu burmistrza 
o numerach i granicach obwodów 
głosowania, najpóźniej w 30. dniu 
przed dniem wyborów, tj. w dniu 17 
października 2014 r.

Inne uprawnienia  
dla wyborców  
niepełnosprawnych

Prawo do uzyskiwania infor-
macji o wyborach

Wyborca niepełnosprawny 
wpisany do rejestru wyborców 
w danej gminie ma prawo do uzyski-
wania informacji o:

1) terminie wyborów oraz godzi-
nach głosowania;

2) właściwym dla siebie okręgu 
wyborczym i obwodzie głosowania;

3) lokalach obwodowych komisji 
wyborczych znajdujących się najbliżej 

miejsca zamieszkania wyborcy 
niepełnosprawnego, w tym o loka-
lach dostosowanych do potrzeb osób 
niepełnosprawnych;

4) warunkach dopisania wyborcy 
do spisu wyborców w  wybranym 
przez niego obwodzie głosowania na 
obszarze gminy właściwej ze względu 
na miejsce jego stałego zamieszkania;

5) komitetach wyborczych biorą-
cych udział w wyborach oraz zare-
jestrowanych kandydatach i listach 
kandydatów;

6) warunkach oraz formach głoso-
wania.

Informacje te, przekazuje 
burmistrz lub upoważniony przez 
niego pracownik urzędu w godzinach 
pracy urzędu, w tym telefonicznie, 
lub w  drukowanych materiałach 
informacyjnych przesyłanych na 
wniosek wyborcy niepełnospraw-
nego, w tym w formie elektronicznej. 
Informacje, o których mowa, są prze-
kazywane wyborcy niepełnospraw-
nemu po podaniu przez wyborcę 
jego nazwiska, imienia (imion) oraz 
adresu stałego zamieszkania.

Głosowanie w lokalu wybor-
czym przy użyciu nakładki 
na kartę do głosowania 
sporządzonej w alfabecie 
Braille’a.

Wyborca niepełnosprawny może 
także głosować przy użyciu nakładki na 
kartę do głosowania sporządzonej w alfa-
becie Braille’a, w lokalu wyborczym.  

Zamiar głosowania przy użyciu 
nakładki powinien być zgłoszony 
burmistrzowi Tuchowa najpóźniej 
27 października 2014 r. 

Zgłoszenie może być doko-
nane ustnie, pisemnie, telefaksem 
lub w  formie elektronicznej.  
W zgłoszeniu należy wskazać obwód 
głosowania właściwy dla miejsca 
zamieszkania wyborcy.

Gdzie można składać wnioski?
Wnioski należy składać w Urzę-

dzie Miejskim w Tuchowie,  ratusz, 
parter pok. nr 2

W  dniu wyborów obwodowa 
komisja wyborcza wraz z kartą do 
głosowania wyda wyborcy niepełno-
sprawnemu, na jego prośbę, nakładkę 
na tę kartę. Po oddaniu głosu wyborca 
obowiązany jest zwrócić komisji 
obwodowej nakładki na karty.

Korzystanie z pomocy innej 
osoby w trakcie głosowania 
w lokalu wyborczym

Wyborcy niepełnosprawnemu, na 
jego prośbę, może pomagać w głoso-
waniu w  lokalu wyborczym inna 
osoba, w tym także niepełnoletnia. 
Pomoc ta może mieć tylko techniczny 
charakter; nie może ona polegać na 
sugerowaniu wyborcy sposobu głoso-
wania lub na głosowaniu w zastęp-
stwie tego wyborcy. Dopuszczalne 
jest, aby na życzenie wyborcy niepeł-
nosprawnego w pomieszczeniu za 
zasłoną przebywała osoba udziela-
jąca pomocy. Osobą tą nie może być 
członek komisji ani mąż zaufania.

Natomiast komisja jest obowią-
zana, na prośbę wyborcy niepełno-
sprawnego, do przekazania ustnie 
treści obwieszczeń wyborczych 
w  zakresie informacji o  komite-
tach wyborczych biorących udział 
w wyborach oraz zarejestrowanych 
kandydatach i listach kandydatów.

Jerzy laska
Sekretarz Gminy

Urzędnik wyborczy

W opracowaniu wykorzystano informacje 
Państwowej Komisji Wyborczej zamieszczonej 
na stronie internetowej www.pkw.gov.pl
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Nie wiesz co ze sobą 
zrobić w jesienne 
popołudnia? Wybierz 

się do  kina Promień 
w Tuchowie, które za 
pomocą okularów 3D 
pomoże Ci przenieść się 
w ciepłe dni oraz w mroczne 
tajemnice horrorów. 

Wszystkich widzów zapraszam 
na dobrze znany film animowany 
„Pszczółka Maja”, który jako serial 
w latach 80. i 90. zyskał dużą popular-
ność i przychylność milionów fanów. 
Będzie to pierwsza kinowa wersja 
przygód Mai, Gucia, Tekli, Klemen-
tyny, Królowej, Filipa i  przyjaciół 
z zielonej łąki, których Maja zjedna 
sobie jednym ruchem skrzydełka. 
Niech dzieci i  rodzice sprawią, że 
żółte i czarne paski będą znów modne 
tej jesieni.

Dla starszej widowni kino 
Promień przygotowało następujące 
filmy: „Służby specjalne”- jest to 
film polskiej produkcji oparty na 
faktach opowiadający historię życia 
i  pracy oficerów polskich tajnych 
służb. „Bogowie” to kolejna polska 
produkcja oparta na faktach, film 
ukazujący życie znanego chirurga 
profesora Zbigniewa Religi. Film 
ukazuje heroiczną walkę profesora 
o życie ludzkie, a także  pierwszą prze-
prowadzoną w Polsce w latach 80. 
operację przeszczepu serca. "Mary's 
Land. Ziemia Maryi"- film doku-
mentalny przedstawiający świadectwa 
osób z całego świata, które twierdzą, 
że doznały kontaktu z Matką Boską.

Wyświetlane będą również takie 
filmy jak: „Krocząc wśród cieni”, 
„Annabelle”, „Dla Ciebie wszystko”. 

Najmłodszych widzów zapra-
szamy na wspomniany już film 
„Pszczółka Maja” oraz „Antboy” 
i „Siostry wampirki”.

Przyjdź a przekonasz się sam!

Serdecznie 
zapraszamy!!!

Grzegorz Niemiec

 Pszczółka Maja
Uskrzydla-

jąca opowieść 
o  najbardziej 
r e z o l u t n e j 
p s z c z ó ł c e 
ś w i a t a 
w  zupełnie 
nowej odsłonie 
w r e s z c i e 
na wielkim 
e k r a n i e ! 
Sympatyczna 

pszczółka Maja i  jej przyjaciele to 
ukochani bohaterowie milionów nie 
tylko małych widzów. Ich nowe przy-
gody to jak zawsze potężna dawka 
znakomitej zabawy i pozytywnych 
emocji. Film zrealizowany przez 
jedno z najlepszych studiów animacji 
na świecie już wkrótce podbije nasze 
kina i serca.
Seanse: 
Wersja 2D 
24 października – 29 października 
godz. 10:00*, 15:00
31 października – 5 listopada 
godz. 10:00*, 15:00

25 października  i 1 listopada – 
kino nieczynne
Czwartki – kino nieczynne
CeNY BIleTóW: normalny 
16 zł, ulgowy 14 zł, grupowy 
12 zł

 Służby specjalne 
F i l m 

„ S ł u ż b y 
s p e c j a l n e” 
to oparta na 
d w u l e t n i e j 
dokumentacji 
realistyczna 
historia, odsła-
niająca kulisy 
życia i  pracy 
o f i c e r ó w 
p o l s k i c h 

tajnych służb. Filmowa historia 
rozpoczyna się, gdy dochodzi 
do likwidacji elitarnych Wojsko-
wych Służb Informacyjnych, które 
w opinii komisji są organizacją prze-
stępczą. „Służby specjalne” pokazują 
konsekwencje tej decyzji. Na ulicę 
wyrzucają fachowców, którzy posia-
dają bardzo niebezpieczną wiedzę. 
Część z nich odnajduje się w świecie 
biznesu. Film opowiada o tych, którzy 
nie znaleźli pracy w  cywilu. Gdy 
politycy orientują się, że likwidując 
Wojskowe Służby Informacyjne, 
pozbawiono Polskę oczu i  uszu, 
jeden z byłych szefów W.S.I. dostaje 
zadanie zwerbowania oficerów do 
nowych służb, które mają powstać. 
Do jednej sekcji trafiają kapitan 
Janusz Cerat i  pułkownik Marian 
Bońka z byłych W.S.I. oraz wyrzucona 
z ABW podporucznik Aleksandra 
Lach, pseudonim „Białko”. Pracując 
przy aferach z  pierwszych stron 
gazet, każdy z oficerów będzie musiał 
zmierzyć się z demonem swojej prze-
szłości. Pewnego dnia odkryją, że 
tak naprawdę nie wiedzą, dla kogo 
w pracują i w jakim celu.
Seanse: 
Wersja 2D  
17 października – 22 października 
godz. 17:00, 19:30
24 października – 29 października 
godz. 17:00
25 października – kino nieczynne
Czwartki – kino nieczynne
CeNY BIleTóW: normalny 
16 zł, ulgowy 14 zł, grupowy 
12 zł

 Bogowie
Opowieść 

o  buntow-
niku, który 
r z u c i ł 
w y z w a n i e 
n a t u r z e , 
w ł a d z y 
i   własnym 
o g r a n i c z e -
n i om .  To 
film o pierw-
szym udanym 

polskim przeszczepie serca doko-
nanym przez prof. Religę w Zabrzu. 
Dramat nieudanych operacji, 
walka o  każde uderzenie serca, 
wielkie ambicje i bolesne porażki, 
samotność geniusza, który stanął 
sam przeciwko swoim mentorom 
i  rozpoczął rewolucję w polskiej 
medycynie. Jaką cenę musiał 
zapłacić za sukces?
Seanse: 
Wersja 2D
24 października – 29 października 
godz. 19:30

31 października – 5 listopada 
godz. 17:00, 19:30
25 października  i 1 listopada – 
kino nieczynne
Czwartki – kino nieczynne
CeNY BIleTóW: normalny 
16 zł, ulgowy 14 zł, grupowy 
12 zł

 Antboy
Wy o b r a ź 

s obi e ,  ż e 
masz na imię 
A m a n d a 
i jesteś śliczną 
dziewczyną, 
do  które j 
w z d y c h a 
każdy chło-
piec w szkole. 
Kogo wezwiesz 
na pomoc, 

kiedy zostaniesz porwana przez 
superzłoczyńcę gotowego zrobić 
wszystko, żeby zemścić się na twoim 
ojcu – szefie korporacji przeprowa-
dzającej eksperymenty genetyczne? 
Wiadomo. ANTBOY’A! Superboha-
tera ukrywającego się pod postacią 
pulchnego, zamkniętego w  sobie 
Pelle – dwunastolatka tak nudnego, 
że koledzy ze szkoły nawet nie zawra-
cają sobiee głowy zaczepianiem go na 
przerwach. Dzięki temu Pelle może 
jednak spędzać czas na tym, co lubi 
najbardziej – obserwowaniu ciebie 
– dziewczyny idealnej. Ty oczywi-
ście nie zwracasz na niego uwagi. 
Wszystko zmienia się jednak z dniem, 
w  którym Pelle zostaje ugryziony 
przez genetycznie zmodyfikowaną... 
mrówkę! Chłopiec traci kontrolę nad 
łaknieniem – ciągnie go do cukru 
jak ćmę do światła. Gdyby tego było 
mało okazuje się, że z łatwością może 
się wspinać na ściany i  podnosić 
przedmioty kilkukrotnie przekra-
czające jego wagę. Wilhelm, szkolny 
nerd zaczytujący się w komiksach, 
odkrywa w nim moc, jakiej nikt by 
się nie spodziewał. Pelle staje się 
lokalnym superbohaterem! Dorośli 
go szanują, dzieciaki uwielbiają – na 
deskach szkolnego teatru wystawiają 
nawet sztukę o tytule: ANTBOY – 
Musical. Tradycja tymczasem naka-
zuje, że jako superbohater Pelle 
musi się zmierzyć ze złem na swoją 
miarę. Wszystko wskazuje na to, że 
wyłącznie on zdobędzie się więc na 
to, by stawić czoło porywaczowi. Czy 
dzięki wsparciu Wilhelma i upartej 
Idy, Pelle wygra ze złem, ocali miasto 
i... zdąży do domu na obiad?
Seanse: 
Wersja 2D z dubingiem
7 listopada – 19  listopada godz. 
10:00*, 15:00
8, 11,15, 16 listopada – kino 
nieczynne
Czwartki – kino nieczynne
CeNY BIleTóW: normalny 
16 zł, ulgowy 14 zł, grupowy 
12 zł

 Mary's land. Ziemia Maryi
"Mary's Land. 
Ziemia Maryi" 
to nie tylko 
kino religijne, 
film drogi, 
komedia czy 
film doku-
mentalny. To 
o p o w i e ś ć , 
która łączy 
te gatunki 
i  wykracza 

daleko poza ograniczenia trady-
cyjnych schematów. Twórcy filmu 
wyruszyli w podróż po całym świecie, 
aby spotkać się z  ludźmi, którzy 
twierdzą, że doświadczyli bezpośred-
niego kontaktu z Maryją. Ten film 
to podróż po świecie, w którym to, 
co często traktuje się jako religijny, 
abstrakcyjny schemat, przyjmuje 
formę żywej, odczuwalnej, wręcz 
namacalnej obecności. 
Seanse: 
Wersja 2D z napisami
7 listopada – 19  listopada godz. 
17:00 
8, 11,15, 16 listopada – kino 
nieczynne
Czwartki – kino nieczynne
CeNY BIleTóW: normalny 
16 zł, ulgowy 14 zł, grupowy 
12 zł

 Krocząc wśród cieni 
E k s g l i n a 

Matt Scudder 
( L i a m 
N e e s o n ) 
zarabia na 
życie  jako 
p r y w a t n y 
d e t e k t y w . 
Zostaje wyna-
jęty  przez 
h a n d l a r z a 
narkotyków, 

którego żonę porwano, a następnie 
zamordowano w  brutalnych 
okolicznościach. Scudder rozpo-
czyna śledztwo i wkrótce odkrywa, 
że za śmiercią kobiety stoją seryjni 
mordercy, mający na koncie 
szereg krwawych zbrodni. Balan-
sując na granicy prawa, detektyw 
zrobi wszystko, by powstrzymać 
psychopatycznych zabójców przed 
kolejnym atakiem.
Seanse: 
Wersja 2D z napisami
7 listopada – 19  listopada godz. 
19:30 
8, 11,15, 16 listopada – kino 
nieczynne
Czwartki – kino nieczynne
CeNY BIleTóW: normalny 
16 zł, ulgowy 14 zł, grupowy 
12 zł

 Siostry wampirki
Pe w n e g o 

p i ę k n e g o 
letniego dnia 
d o  d omu 
na spokoj-
nych przed-
m i e ś c i a c h 
B i n d b u r g a 
wprowadzają 
s i ę  n o w i 
sąsiedzi  – 
państwo Tepes 

z 12-letnimi bliźniaczkami: Silvanią 
i Dakarią. Matka wygląda całkiem 
normalnie, ale pozostała trójka jest 
blada i dziwacznie ubrana. Tepe-
sowie od razu wzbudzają podej-
rzenia mieszkającego obok Dirka 
von Kombasta. Nie bez powodu 
– wkrótce okazuje się, że ojciec 
i dziewczynki to wampiry – i tylko 
matka, Elvira, jest człowiekiem. 
Przez dwanaście lat cała rodzina 
mieszkała w Transylwanii, ale teraz, 
za namową matki, postanowiła osie-
dlić się w Niemczech… 
Seanse: 
Wersja 2D
21 listopada – 27 listopada godz. 
10:00*, 15:00

CeNY BIleTóW: normalny 
16 zł, ulgowy 14 zł, grupowy 
12 zł

 Annabelle
 J o h n 

Form znaj-
duje idealny 
p o d a r u n e k 
dla swojej 
ciężarnej żony 
Mii — piękną 
i   r z a d k o 
s p o t y k a n ą 
s taro dawną 
lalkę ubraną 
w śnieżnobiałą 

suknię ślubną. Radość Mii z prezentu 
nie trwa jednak długo. Pewnej strasz-
liwej nocy para zostaje napadnięta 
w domu przez wyznawców szatana, 
którzy brutalnie atakują małżonków. 
Jednak rozlana krew i przerażenie to 
nie wszystko, co po sobie pozostawią. 
Okultyści wywołają istotę tak złą, że 
nic z  tego, co uczynili, nie będzie 
w  stanie równać się ze złowrogą 
bramą do świata przeklętych, jaką 
stanie się... Annabelle.
Seanse: 
Wersja 2D z napisami
21 listopada – 27 listopada godz. 
17:00
CeNY BIleTóW: normalny 
16 zł, ulgowy 14 zł, grupowy 
12 zł

 Dla Ciebie wszystko
D a w s o n 

Cole (James 
M a r s d e n ) 
to chłopak 
w y c h o -
w y w a n y 
w  rodzinie 
u w a ż a n e j 
w miasteczku 
za najbar-
dziej niebez-
pieczną. Jego 

rodzinna skłonna jest do przemocy, 
ma problemy z  alkoholem i  jest 
zamieszana w  sprawy związane 
z  narkotykami. Amanda Collier 
(Michelle Monaghan) to dziew-
czyna, która wychowywana była 
w tradycyjnej rodzinie. Wartości, 
które jej przekazano sprawiły, że 
chce zostać nauczycielką.  Różnice 
pochodzenia oraz nieprzychylni 
ludzie sprawiły, że tych dwoje 
nie mogło być razem, choć oboje 
bardzo tego pragnęli. Dawson, 
który w młodości zabił niechcący 
człowieka nie może się z tym pogo-
dzić. Pokutuje za dawne winy żyjąc 
samotnie i pracując na platformach 
wiertniczych. Amanda wyszła za 
mąż, ma trójkę dzieci, ale mimo 
to nie może zaznać szczęścia. Po 
latach dawni kochankowie spoty-
kają się w rodzinnym miasteczku 
z okazji pogrzebu starego przyja-
ciela. Uczucia, którymi kiedyś się 
darzyli powracają, ale przeszłość 
i konflikty również powracają ze 
zdwojoną siłą
Seanse: 
Wersja 2D z napisami
21 listopada – 27 listopada godz. 
19:00
CeNY BIleTóW: normalny 
16 zł, ulgowy 14 zł, grupowy 
12 zł

*- Seans o godz. 10:00 dla grup 
zorganizowanych, po wcześniej-
szym zgłoszeniu.

JeSIeNNe POPOłUDNIA 
W KINIe PROMIeń

Więcej informacji na stronie  
www.kino.tuchow.pl 

oraz na facebooku: 
www.facebook.com/ 

kinopromien
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Świetny start odno-
towała drużyna 
TUCHOVIA Tuchów 

w rozgrywkach klasy okrę-
gowej. Po ośmiu kolej-
kach tuchowski zespół, 
który spadł w poprzednim 
sezonie z IV ligi jest liderem 
tabeli z dorobkiem 21 
punktów i imponującym 
bilansem bramkowym: 
30:8. Podopieczni trenera 
leszka Kraczkiewicza krok 
po kroku wykonują zało-
żony sobie plan w postaci 

powrotu do IV ligi. Praw-
dziwym liderem zespołu 
jest Krzysztof Jamka, który 
zdobył już 15 bramek 
i pewnie prowadzi w klasy-
fikacji strzelców. 

Przedstawiamy kadrę zespołu, 
która będzie walczyć w klasie okrę-
gowej gr. II w sezonie 2014/2015.

BRAMKARZE:
Bartłomiej Banek (1998), Kamil 

Chochołowicz (1996), Łukasz Chwi-
stek (1989).

OBROŃCY:
Piotr Bobak (1986) Marcin 

Borgula (1997), Maciej Grzebień 
(1993), Dariusz Mazur (1987), 

Krystian Mietła (1996), Mateusz 
Niewola (1988), Patryk Odroniec 
(1997), Krzysztof Różycki (1974), 
Tomasz Sobyra (1976), Konrad Stań-
czyk (1992).

POMOCNICY:
Krystian Baran (1994), Szczepan 

Baran (1998), Piotr Banek (1995), 
Marcin Barwacz (1991), Kordian 
Damian (1997), Jakub Gryzło (1996), 
Paweł Kafel (1979), Daniel Rąpała 
(1995), Sławomir Stec (1983), Patryk 
Wiśniowski (1995).

NAPASTNICY:
Krzysztof Jamka (1988), Filip 

Płachno (1997), Mateusz Miśtak 
(1990), Marcin Piórkowski (1994), 

Sebastian Socha (1988), Patryk 
Smoszna (1996).

PRZYBYLI:
B. Banek (juniorzy), P. Banek 

(rezerwy), Sz. Baran (juniorzy), 
Barwacz (Wolania Wola Rzedzińska), 
Borgula (juniorzy), Chwistek 
(rezerwy), Damian (juniorzy), 
Gryzło (juniorzy), Grzebień (Alfa 
Siedliska), Mazur (rezerwy), Odro-
niec (juniorzy), Płachno (juniorzy), 
Socha (Alfa Siedliska).

UBYLI:
A. Bielak (koniec wypożyczenia), 

D. Bielak ( LKS Nowa Jastrząbka – 
wypożyczenie), Sz. Bielak (Tarnovia 
– wypożyczenie), Bałuszyński 

(koniec kontraktu), Drąg (wyjazd 
zagraniczny), Dziża (Unia Tarnów 
– juniorzy), Gryboś (rozwiązanie 
kontraktu – Watra Białka Tatrzańska), 
Hudyka (Tuchovia II), Kędzior 
(koniec wypożyczenia), Palej ( Sokół 
Maszkienice), Wiejacki (Tarnovia – 
wypożyczenie).

TRENER: Leszek Kraczkiewicz.
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KOLeJNy SUKCeS 
TUCHOWSKiCH 
STRAżAKÓW
ŁUKASzgiemza

kilkanaście miesięcy 
temu, z okazji jubile-
uszu 130-lecia Ochot-

niczej Straży Pożarnej 
w Tuchowie, powstał 
projekt „Gotowi by służyć”. 
Projekt przyjął formę 
kilkudziesięciominutowego 
filmu, który w tuchowskim 
kinie „Promień”, podczas 
trzech seansów, obejrzało 
w sumie prawie pół tysiąca 
osób. Oprócz filmowych 
seansów, rozdysponowano 
nieodpłatnie ok. 200 egzem-
plarzy filmu na płytach DVD 
a poszczególne części filmu 
zamieszczone na profilu 
tuchowskich strażaków 
w jednym z serwisów inter-
netowych zostały wyświe-
tlone ok. 80 tysięcy razy.

W  maju br. ogólnopolski 
miesięcznik „Strażak” wydawany 

przez Związek Ochotniczych Straży 
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej 
ogłosił konkurs „Strażacy ochotnicy 
w działaniu”. Jednym z ograniczeń 
konkursowych była długość filmu, 
który nie mógł trwać dłużej niż trzy 
minuty i trzydzieści sekund. Przy-
gotowania filmu konkursowego 
w  oparciu o  ujęcia, które można 
było zobaczyć w projekcie „Gotowi 
by służyć” i wzbogacone o aktualne 
materiały, podjął się druh Wiktor 
Sajdak. 

Na konkurs wpłynęło 20 prac, 
z których komisja konkursowa, po 
wstępnej ocenie zgodności z regu-
laminem, ostatecznie dopuściła 
12 filmów. Do 15 września br. na 
poszczególne filmy swój głos mogli 
oddawać internauci za pośrednic-
twem strony internetowej organi-
zatora. 30 września br. organizator 
konkursu ogłosił wyniki, które przed-
stawiają się następująco:

Pierwsze miejsce ‒ OSP 
w Tuchowie (woj. małopolskie);

Drugie miejsce ‒ OSP w Leśnicy 
(woj. opolskie);

Trzecie miejsce ‒ OSP 
w Deszcznie  (woj. lubuskie).

Nagrodami dla laureatów 
konkursu są bony na zakup sprzętu 
i umundurowania strażackiego. 

Dodatkową satysfakcją poza 
samym zwycięstwem w konkursie jest 
to, że nasz film konkursowy został 
zamieszczony na wielu polskich 
portalach związanych z ratownic-
twem i strażą pożarną. Największą 
jednak niespodzianką jest bardzo 
pozytywny odbiór naszej działalności 
jako przedstawicieli ratowników – 
ochotników, przez internautów 
komentujących nasz film zamiesz-
czony na zagranicznych pożarniczych 
serwisach internetowych.   

Dziękujemy wszystkim, którzy 
oddali głos na nasz film oraz za 
wszelkie przejawy sympatii a także 
… „konstruktywnej krytyki”, 
które docierały do nas w związku 
z konkursem i naszym filmem. 

ŚWieTNy START TUCHOVii
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Humoreski 
ze słowa i kreski

Jesienne 
wrzosy
Jesień rozsiadła się na brzegach lasu,
nikt jej nie prosił - znów przyszła i gości,
lasy wrześniowe zmienia barwą czasu,
poranną mgłą spada cicho, kroplą rosy.

Jesienne wrzosy na przydrożnych ścieżkach
tak ładnie zbocze kolorem ubrały,
liściaste drzewa czeszą rude włosy,
nuty nostalgii z wiatrem uleciały...

Znów na polankach i zboczach pagórków
przy leśnych dróżkach , wśród kamiennych skałek
kwitną kępami tkane wrzosowiska,
jesiennych smaków, miłością dojrzałe.

W sukniach wrzosowych paradne polany,
liliowym kolorem otulone zbocze,
nikt ich nie sadził i nie pielęgnował,
a tak zachwycają i tak cieszą oczy.

Wrzosowym wieńcem- wrześnie się panoszą,
i choć czas krótki, dzień igra barwami,
Podaruj miłość...w samotności proszą.
Nie odchodź jeszcze...zostań dłużej z nami.
  Janina Halagarda, wrzesień 2013

Wrzesień
Wrzesień spogląda mądrym wzrokiem
sowy- co szkolne wieści niesie
i kwitnie wrzosem, pachnie szyszką,
gdzieś porzuconą w chłodnym lesie.

Zdobi go czerwień muchomora
ostatni motyl w zwiewnym locie
i okulary, książka, szkoła
w szkole- sto uśmiechniętych pociech!

Wrzesień wspomina ból wojenny
co niszczy szczęście tego świata
a ciemne chmury, znów zawisły
i nienawidzi swój brat- brata

Kochany synku,, dzisiaj w szkole
przyjaciół nowych spotkasz, panią
i poznasz swoje miejsce w ławce
i nową książkę do czytania…
  Janina Halagarda , wrzesień 2014 kilka dni temu jak 

zwykle w tym roku 
padał deszcz. Nie 

dzwonił o szyby, choć był 
już jesienny. Padał punk-
towo i fragmentarycznie. 
Na przeciwległym stoku 
świeciło jaskrawo słońce. 
Oczywiście natychmiast 
pojawiły się dwie wyjąt-
kowej urody tęcze. Kiedyś 
wierzono, że to znak łącz-
ności z Bogiem, obecnie 
w Warszawie sądzą, że to 
symbol kochających inaczej, 
Kraków i Poznań przychy-
lają się do interpretacji 
ściśle naukowej (załamanie 
światła), a ja sądzę, że to po 
prostu promienny uśmiech 
Opatrzności dla wszystkich 
ludzi dobrej woli. A może 
wena twórcza dla artystów 
wszelkiej maści? W każdym 
razie zjawisko przepiękne! 

•	 ode-brać: można też przywłasz-
czyć sobie sonet

•	 ode-przeć: prawdziwa poezja 
rodzi się w bólach

•	 od-prawa: do-lewa
•	 odra-stać: zatrzymanie nurtu 

rzeki?!
•	 odro-baczyć: uważać na mętne 

dopływy

•	  od-robina: albo od Małego 
Johna

•	 odśnież-arka: cały się chłopak 
zaśnieżył

•	 odwet-owiec: pewnie na wilkach
•	 odzie-nie: elegii tak!
•	 odzież-owiec: wyłącznie wełna
•	  o-gacić: ocieplić lub ubrać natu-

rystę
•	 o-gienek: a tam Staszek
•	 ognio-mistrz: czyżby nieule-

czalny piroman?
•	 ogrom-nie: coś malutkiego
•	 ogrom-nie: zakaz wstępu dla 

shrekopodobnych
•	 oj-czysty: narkoman po odwyku
•	 oka-leczenie: poradnia dla krót-

kowidzów

•	 okaz-ja: z wybitnymi cechami 
gatunku

•	 oko-lica: jeden narząd wzroku 
plus dwa policzki

•	 oko-licznik: radar przydrożny
•	 okrąg-łość: koło z rybich resztek?
•	 oku-pić: nosowi jeść dać
•	 o-mamy: łagodniejsze od o-tatów
•	 o-mo-metr: ani chybi jakiś 

majster
•	 o-nie-mieć: po prostu nie 

posiadać
•	 on-to-geneza: ona zajmuje się 

raczej syntezą
•	 o-pat: a szachach paskudny remis
•	 opera-torka: sztuka o kolei 

wąskotorowej
•	 o-pięty: fragment ody do stóp
•	 o-pinio-dawca: włoski spedytor 

darmowych sadzonek
•	 opty-mistyczny: jacht uducho-

wiony
•	 orator-ski: sprawozdawca 

zawodów narciarskich
•	 ordy-nacja: narodowość hord 

tatarskich

Po tęczy ani śladu. Cud natury 
zaowocował minutowym przymie-
rzem w polskim sejmie. Chroń nas 
Panie od nienawiści, zresztą pora-
dzimy sobie sami. I tym optymi-
stycznym akcentem kończę kolejny 
etap humoresek. Teraz kolej na 
znakomitego rysownika, który słowa 
dopełni wymowną kreską. 

Jan Dusza

Lipiec, sierpień przeminęły, wakacje i urlopy hen odfrunęły.
Nadszedł czas i przyszedł wrzesień, a wraz z wrześniem mamy jesień.
Dni pochmurne i deszczowe, dla człowieka niezbyt zdrowe.
Wieczory coraz dłuższe mamy, do czytania m.in. Kuriera zachęcamy.
Pani Janina jesienne wiersze nadesłała. Skoro jesień jest wiersz „Wrzesień”.
Wrześniowa jesień choć pochmurna, niechaj nie będzie dla nas zbyt nudna.
Kolory jesieni wszyscy znają, lasy swe barwy szybko zmieniają, czytelnicy 
zaś drugi wiersz: „Jesienne wrzosy” czym prędzej niechaj przeczytają. (MK) 

Kartki z kalendarza - wrzesień

r e k L a m a

Jacek Wójcicki po koncercie 
dla Kuriera Tuchowskiego:

Bardzo dawno 
mnie nie było 
w Tuchowie. Przypo-
mniał mi mój pianista 
Konrad Mastyło, że 
przyjechaliśmy tutaj 
dawnymi czasy, kiedy 
rozpoczynaliśmy swą 
drogę artystyczną. 
Było to chyba po 
premierze f ilmu 
„Ostatni dzwonek”  
Magdaleny Łazar-
kiewicz. Na fali mojej 
pierwszej popular-
ności  kinowo-tele-
wizyjnej przybyliśmy 
do Tuchowa z  reci-
talem. Jak przez 
mgłę, ale pamiętamy 
ten pierwszy pobyt. 
Dzisiaj w  Tuchowie 
jesteśmy po raz drugi. 
Bardzo się cieszę 
z tego zaproszenia i mam nadzieję, że nasz koncert podobał się, publiczność i pogoda nam dopisały. Bardzo się cieszę 
i dziękuję za gościnne przyjęcie. Jestem pod wrażeniem Domu Kultury i Szkoły Muzycznej. To dobrze, że w Tuchowie 
jest taka szkoła, która daje dzieciom możliwość nauki gry na różnych instrumentach. Mam nadzieję, że dzieci będą 
się uczyły i wytrwają, bo muszę powiedzieć, że nasza profesja to ciężki kawałek chleba. Myślę jednak, że warto podjąć 
ten trud, tę naukę, niekoniecznie dla kariery, lecz choćby dla samego siebie, dla własnego muzykowania. Zresztą nigdy 
nie wiadomo co życie przyniesie…

W Tuchowie zaśpiewaliśmy te piosenki, które zapewne wszyscy lubimy, i które w pewien sposób wszyscy pamiętamy 
choćby z kabaretu „Piwnica pod Baranami”, niezapomniane polskie przeboje z dwudziestolecia międzywojennego. 
Publiczność reagowała na nie bardzo żywiołowo. Jeszcze raz dziękuję za zaproszenie, mam nadzieję, że znowu za jakiś 
czas przyjedziemy z koncertem do gościnnego Tuchowa. 

Dziękujemy za piękny koncert!


