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Wyjątkowa, złota płyta
tarnowskiego chóru

Już jutro pasjonująca
„Gazeta Tarnowska”
O jednym takim, co
PiS jeździł ratować

Prezes Jarosław Kaczyński
ruszył w teren, by zapobiec
dalszemu rozłamowi w swojej partii. To najlepiej dowodzi tego, że w lokalnym PiS
źle się dzieje. Stare animozje
nie zostały zażegnane,
a powstanie Solidarnej Polski dolało oliwy do ognia.

Jak prezydent woził
się cadillackiem

To nieprawda, że rozrzutność
to cecha współcześnie rzą-
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dzących polityków. Niemal
sto lat temu Tarnów żył skandalem, za jaki uznano zakup
przez prezydenta luksusowej
limuzyny.

Milionerzy żyją
wśród nas

b Album to efekt
pracy w studiu
i koncertu na żywo
b O aranżacje
postarali się znani
kompozytorzy

Sprawdziliśmy, ilu milionerów mieszka w naszym
sąsiedztwie. Okazuje się,
że całkiem sporo. Według
danych fiskusa w powiatach
tarnowskim, dąbrowskim
i dębickim jest ponad 120
osób, które rocznie zarabiają
ponad milion złotych.

Dąbrowski ogólniak
świętował 90. urodziny
AndrzejSkórka

Okrągły jubileusz 90-lecia obchodziłoILiceumOgólnokształcące w stolicy Powiśla.
W 1921 roku Ministerstwo
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego nadało prawa
państwowego
gimnazjum
szkolewDąbrowieTarnowskiej.
Spadkobiercą tych tradycji
jest właśnie liceum działające
dziś w strukturach Zespołu
SzkółPonadgimnazjalnychnr1.
Jubileuszuczczonomsząświęta
w intencji absolwentów i profe-

Najnowszyalbumtarnowskiego
chóru Puellae Orantes jeszcze
przed premierą rozszedł się w
nakładzie ponad trzech tysięcy
egzemplarzy, uzyskując status
złotejpłytyDVD.Topierwszetakiewyróżnieniewkategoriimuzyki poważnej przyznane przez
Związek Producentów AudioVideo w Polsce.
Płyta CD nagrana została we
współpracyzkwartetemsmyczkowymDafo–trzykrotnymlaureatem Fryderyka w studiu Filharmonii Podkarpackiej. Dołączony do niej krążek DVD zawiera blisko godzinny zapis wyjątkowego koncertu noworocznego, który odbył się w styczniu
wtarnowskiejkatedrze.
– Zainteresowanie tym koncertem było ogromne. Katedra
nie pomieściła wszystkich, którzyprzyszlinaswówczasposłuchać – mówi ksiądz Władysław
Pachota, dyrygent chóru.

sorów szkoły. Na cmentarzu zapalono znicze na grobach dawnych nauczycieli.
W trakcie szkolnej akademii
wspominano zmiany, jakie placówka przeszła w trakcie swojej
historii.Podsumowanorównież
akcjęcharytatywną„Pomagam”,
w ramach której zbierano pieniądze na zakup sprzętu komputerowegodlaniepełnosprawnego Piotra, absolwenta szkoły.
Jubileusz był również okazją
do spotkania po latach w szkolnej ławie licznego grona absolwentów.
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Miłosz Bembinow (od lewej), ks. Władysław Pachota i Aleksandra Topor z najnowszą –
siódmą już – płytą chóru zatytułowaną „Łukaszewski&Bembinow. Kolędy i Pastorałki”

Podczas koncertu odbyło się
prawykonanie suity kolędowej,
skomponowanej przez Miłosza
Bembinowa, który osobiście dyrygowałchórem.Wspólnieznim
aranżacjąkolędipastorałek,które
znalazły się na płycie, zajął się
inny znany polski kompozytor –
PawełŁukaszewski.Dwupłytowy

albumwyszedłwnakładzie7tys.
sztuk.Kosztuje50zł.
– To doskonały prezent pod
choinkę. Zrobiliśmy wszystko,
aby płyta była nie tylko pięknie
nagrana,alebyteżprezentowała
się wyjątkowo od strony wizualnej–mówiAleksandraTopor,odpowiedzialnazaemisjęgłosu.

Podwrażeniemnietylkopłyty,
ale i chóru jest sam Miłosz Bembinow.
–Dziewczynyśpiewajązpasją.
To słychać. Choć chór jest amatorski to poziom jego wykonań
porównuję z największymi profesjonalistami–twierdzikompozytor.

Samorządnagrodziłzdolnychstudentów
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MałgorzataWięcek-Cebula
Gmina Bochnia

Młodzież z I LO przygotowała akademię, w trakcie której
furorę zrobiły wokalne popisy członków szkolnego chóru

Doceniono ich zdolności. Wójt
Jerzy Lysy wręczył stypendia
najzdolniejszym żakom w gminie Bochnia. W 29. edycji tej akcji nagrodzono dwunastu młodych ludzi. – Ta finansowa pomoc w naszej gminie ma charakter stypendiów naukowych
ale także socjalnych – zapewnia
Stanisław Bukowiec, zastępca
wójta.Znaczyto,żemłodychludzinagradzasięzabardzodobre
wynikiwnauce,aletakżebierze

się pod uwagę trudną sytuację
materialną w jakiej znajdują się
ich rodziny.
Do tej pory z tej formy pomocy skorzystało ponad 300
osób. Liczba przyznanych stypendiów przekroczyła 380, wynikatozfaktu,żeniektórzyżacy
pomoc otrzymali kilkakrotnie.
Stypendia w wysokości 300400złmiesięcznie,wokresieod
październikategorokudostycznia przyszłego otrzymywać
będą:PawełWoźniakzBuczyny
(VIroknaŚląskiejAkademiiMedycznejwKatowicach–średnia

ocen 4,25), Natalia Janik z
Brzeźnicy(IVroknaAGH–średnia: 5,00), Paulina Janik z Cerekwi (II rok na Uniwersytecie
ŚląskimwKatowicach–średnia:
4,25),AnnaOstapińskazSiedlca
(IIroknaUniwersytecieEkonomicznymwKrakowie–średnia:
4,50), Aleksandra Rybka z Cikowic(IroknaUniwersytecieJagiellońskim – średnia: 4,38),
Anna Rybka z Cikowic (II rok
na Uniwersytecie Jagiellońskim
– średnia: 4,44), Agata RybkaGrymekzCikowic(VroknaUniwersytecieJagiellońskim–śred-

nia: 4,25), Izabela Szewczyk ze
Stanisławic(IIroknaUniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie – średnia: 4,33), Anna Rachwał z Gawłowa (IV rok na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie – średnia: 4,60), Łukasz
Rachwał z Gawłowa (I rok studiów magisterskich na AGH;
średnia: 4,50) i Dominik Kumor
z Bessowa (II rok studiów magisterskich AGH – średnia: 4,33).
Wręczeniestypendiówwójta
Jerzego Lysego odbyłosięwGalerii Chełm w Chełmie pod
Bochnią.

Policjanci dostali już prezent od Mikołaja Zagłosuj na reportaż!
Dostali komputery, drukarki
a także telefaxy. Mowa o funkcjonariuszach z Komendy Policji w Brzesku, którym gospodarzepowiatuwczorajpodarowali
prezent z okazji św. Mikołaja.
– Cieszy nas to ogromnie, bo
to kolejna tego typu pomoc. Od
dawna władze miasta i powiatu
wspierają nas, doposażając komendę w nowy, bardzo potrzebny w naszej pracy, sprzęt –
mówi Ewelina Buda, rzeczniczka prasowa KPP w Brzesku.
Ostatniotechnicykryminalistykiz miejscowejkomendydostalisprzętniezbędnydoobsługi

zdarzeń kryminalnych czyli:
profesjonalne latarki, wykrywacz metali, obiektyw fotograficzny a także szczególnie przydatny, bardzo dokładny skaner.
Wszystko to o wartości kilku tysięcy złotych.
Od początku roku komenda
policji otrzymała sprzęt za blisko 30 tysięcy złotych.
– Bez tej pomocy i bez nowego sprzętu ciężko było by
nam pracować – podkreśla
Ewelina Buda.
Samorządowcy z Brzeska po
cichu obiecują, że to nie ostatni
prezent. Wszystko więc wskazuje na to, że na wsparcie policjanci mogą liczyć także i w
przyszłym roku.

Tarnów
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MałgorzataWięcek-Cebula
Brzesko

Nowoczesny sprzęt kom. Robertowi Biernatowi przywieźli
starostowie Andrzej Potępa (z prawej) i Ryszard Ożóg

Jeszczetylkodoniedzielimożna
głosowaćprzezinternetnatrzydzieści wybranych reportaży,
zgłoszonych przez młodzież
z regionu w konkursie „Pokaż
swój świat i wygraj”. Trzyminutowe materiałyprezentująspojrzenia młodych na otaczającą
nas rzeczywistość.
To ostatni etap zmagań trwających od połowy września.
Młodzi mieli za zadanie zaprezentować sytuacje dnia codziennego lub ciekawe osoby ze
swojego środowiska. Jedyne
ograniczenie to długość pracy,
wynosząca maksymalnie 180
sekund. Zgłoszonych zostało
czterdzieści prac, z których jury

wybrało trzydzieści najlepszych.
Ze wszystkimi zapoznać się
można na stronie internetowej
konkurs.iStypendium.pl. Tam
też można oddać swój głos.
Autor najlepszego reportażu
otrzyma iPod Touch 4G, a dla
twórcówdwunastunajlepszych
prac przygotowano bony na zakupy w markowych sklepach
w Gemini Park Tarnów. Dodatkowym wyróżnieniem będzie
stworzenie specjalnego kalendarzana2012rok,zawierającego
dwanaście nagrodzonych prac.
Wręczenie nagród odbędzie
się 28 listopada o godz. 11 podczas uroczystej Gali Społeczników w Gemini Park Tarnów.
(pach)

