NASZE SPRAWY

Plany
zagospodarowania
przestrzennego
Do publicznego wglądu wyłożony został Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego miejscowości Biała.
Konsultacje odbywają się w Urzędzie Gminy Tarnów, codziennie w godzinach pracy
urzędu i potrwają do dnia 24 października.
Kolejne plany zagospodarowania obejmujące miejscowości Koszyce Wielkie, Koszyce
Małe i Nowodworze są na etapie uzgodnień.
W najbliższym czasie zostaną udostępnione
mieszkańcom do konsultacji.
Z kolei do czasu uzyskania decyzji środowiskowej od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w sprawie budowy tzw.
„wschodniej obwodnicy Tarnowa”, wstrzymane są prace nad przygotowaniem planu
zagospodarowania przestrzennego w Woli
Rzędzińskiej. Prace zostaną wznowione niezwłocznie po jej uzyskaniu.
- Zachęcamy mieszkańców, by zapoznali się
z planami zagospodarowania przestrzennego w ich miejscowościach. Niejednokrotnie
wprowadzane rozwiązania dotyczą przecież
ingerowania w ich własność - zaprasza do zaangażowania się mieszkańców w prace przy
planach zagospodarowania przestrzennego
Wioletta Kaliwoszka - Kawula, kierownik
Referatu Zagospodarowania Przestrzennego.

Dwa zadania z gminy Tarnów wygrały
w wojewódzkim budżecie obywatelskim!
Dwa zadania z terenu gminy Tarnów wygrały w głosowaniu w pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego! Dzięki głosom mieszkańców już
wkrótce zostanie utworzony w gminie Tarnów
Uniwersytet Integracji Międzypokoleniowej,
natomiast Tarnowiec doczeka się nowego
chodnika przy drodze wojewódzkiej.
Na trzy projekty z terenu naszej gminy
oddano łącznie aż 4 781 głosów. Pierwszym
ze zwycięskich zadań jest Uniwersytet Integracji Międzypokoleniowej. Przedsięwzięcie będzie
skierowane do osób po 50 roku życia oraz dzieci
i młodzieży do lat 18. W jego ramach na terenie gminy Tarnów będą odbywać się warsztaty
(filmowe, dziennikarskie itp.) oraz spotkania
z dziennikarzami, pisarzami, twórcami filmowymi. Organizowane będą także bezpłatne
wycieczki tematyczne. Zadanie to zajęło w głosowaniu drugie miejsce na osiemnaście zadań
w subregionie, zdobywając 2 293 głosów.
W ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego w Tarnowcu przy
drodze wojewódzkiej nr 977 powstanie nowy
chodnik. Celem będzie poprawa bezpieczeństwa mieszkańców. Na to zadanie zagłosowało
1 823 osób. Wartość projektu to 100 tysięcy
złotych.
- Droga wojewódzka jest bardzo ruchliwa, na
pewno nowy chodnik poprawi bezpieczeństwo
w naszej miejscowości. Tak duża liczba głosów

oddana na nasz projekt oznacza, że to sami
mieszkańcy zapracowali
na jego sukces. Dziękuję
za każdy oddany głos,
czy to poprzez głosowanie internetowe, czy wypełnienie kart dostarczonych przez pracowników
urzędu - mówi Jan Nowak, sołtys Tarnowca.
Ostatnie ze zgłoszonych zadań - nasadzenie
krzewów i urządzenie skarpy w pasie drogi wojewódzkiej nr 977 w miejscowości Poręba Radlna w pobliżu zabytkowego kościoła, z wynikiem
665 głosów było zadaniem z największą ilością
głosów wśród wniosków, które niestety nie zostaną zrealizowane. Jednak samorząd gminny
zobowiązuje się, iż w najbliższym czasie postara
się o zdobycie funduszy na tę inwestycję.
- Mieszkańcy naszego regionu, a w szczególności naszej gminy bardzo aktywnie włączyli
się w głosowanie w pierwszej edycji Budżetu
Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.
Część ze zwycięskich zadań samorząd województwa będzie realizował zapewne jeszcze w bieżącym roku. Tak więc efekty naszego zaangażowania już wkrótce będą widoczne - stwierdza radna
wojewódzka Anna Pieczarka. - Już dziś warto
przygotować się do przyszłorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego
- dodaje.

Gmina wypłaciła odszkodowanie za tereny w Zgłobicach
Gmina Tarnów wypłaciła odszkodowania
za bezumowne korzystanie z gruntów w
Zgłobicach, na których znajduje się szkoła
i ośrodek zdrowia. Łączna kwota, którą gmina
Tarnów wypłaciła właścicielom tych terenów
za lata 2007 - 2011, wyniosła blisko 370 tysięcy
złotych.
Przypomnijmy, iż spadkobiercy rodziny Marszałkowiczów, czyli właściciele terenów, zażądali
od gminy Tarnów aż 3,5 miliona złotych odszkodowania. Ze względu na tak wygórowane
żądania, sprawa znalazła swoje rozstrzygnięcie
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w sądzie. Sąd przychylił się do stanowiska gminy Tarnów oraz rzeczoznawców, iż podana przez
właścicieli nieruchomości kwota jest zawyżona
i nieodzwierciedla rzeczywistych cen rynkowych. Zasądził równocześnie kwotę 369 989
złotych, którą gmina Tarnów ma zapłacić
rodzinie Marszałkowiczów.
- Nigdy nie negowaliśmy słuszności żądania.
Jednak kwota odszkodowania, jakiej zażądali spadkobiercy, była w opinii zarówno mojej
jak i rzeczoznawców przesadnie zawyżona.
Zdecydowaliśmy się więc na drogę sądową,

która pomimo długiego czasu trwania, okazała
się słuszna - mówi wójt Grzegorz Kozioł.
Wykonując wyrok sądu gmina Tarnów
wypłaciła już rodzinie Marszałkowiczów
odszkodowanie za bezumowne korzystanie
z terenów szkoły oraz ośrodka zdrowia
w Zgłobicach.
- Głęboko wierzę, że równie korzystnie
dla gminy Tarnów szybko zakończy się
odkupienie budynku szkoły i ośrodka zdrowia,
a w przyszłości boiska sportowego - dodaje wójt
Grzegorz Kozioł.

Tylko jeden zastępca wójta
Po odejściu Elżbiety Chrząszcz ze
stanowiska drugiego zastępcy wójta gminy Tarnów stanowisko to pozostanie nieobsadzone. W Urzędzie
Gminy pracował będzie tylko jeden
zastępca wójta – Sławomir Wojtasik.
Elżbieta Chrząszcz zastępcą wójta gminy Tarnów została pod koniec 2006 roku.
Zajmowała się gminną oświatą. Niedawno
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odeszła ze stanowiska i została dyrektorem
Szkoły Podstawowej w Łękawce.
Kto zastąpi ją na stanowisku zastępcy wójta? Nikt. Wójt Grzegorz Kozioł
zdecydował, że można zaoszczędzić i sam
przejmie nadzór nad przedszkolami oraz
szkołami w gminie. Wykonywał będzie
więc pracę, którą do tej pory wykonywała
Elżbieta Chrząszcz.

KULTURA
Dożynki Gminy Tarnów 2016

Z tradycją, Marylą Rodowicz i Krzysztofem Piaseckim oraz wieńcem na Dożynkach Prezydenckich
Tradycyjne wieńce, występy ludowe, degustacje, kabaret i koncerty czekały na tysiące
mieszkańców regionu, którzy wzięli udział
w tegorocznych Dożynkach Gminy Tarnów
w Zbylitowskiej Górze. Główne uroczystości
odbyły się w niedzielę, 14 sierpnia. Przy pięknej pogodzie świętowano zarówno na ludowo,
jak i z gwiazdą kabaretu Krzysztofem Piaseckim oraz królową polskiej sceny muzycznej
Marylą Rodowicz. Wydarzeniu towarzyszyła
moc dodatkowych atrakcji. Całość kosztów
związanych z organizacją udało się pokryć
dzięki funduszom pozyskanym od sponsorów.
W sobotę, 13 sierpnia w Zbylitowskiej Górze odbył się festyn dożynkowy, będący pierwszym dniem Święta Plonów w Gminie Tarnów.
Główne uroczystości dożynkowe, w niedzielę,
14 sierpnia rozpoczęła Msza św. polowa.
Następnie poświęcono okazałe wieńce
dożynkowe, przygotowane przez sołectwa
z terenu gminy Tarnów.
- Państwa obecność jest wyrazem szacunku dla obrzędów dożynkowych - jednej z najpiękniejszych tradycji naszego
narodu. Nasza obecność w dniu dzisiejszym to również okazanie wdzięczności
Opatrzności Bożej za urodzajne plony i zachowanie od klęsk - mówił wójt
Grzegorz Kozioł otwierając Dożynki
Gminy Tarnów 2016.
Tradycyjnie Panie z Koła Gospodyń
Wiejskich z Woli Rzędzińskiej przedstawiły ludowe obrzędy dożynkowe, w trakcie których Starostowie Dożynek: Katarzyna
Mazurek oraz Wojciech Kozioł przekazali na
ręce wójta gminy tradycyjny chleb dożynkowy.
Wiele pozytywnej energii wniósł na scenie zespół Niecieczanie, który przypomniał najpięk-

niejszą, staropolską tradycję.
Należy wspomnieć również o wieńcu
dożynkowym z Poręby Radlnej, który
okazał się najpiękniejszy w Gminie Tarnów, następnie w Powiecie Tarnowskim
i w Województwie Małopolskim, by reprezentować Gminę Tarnów na Dożynkach Prezydenckich w Spale. Wieniec
w kształcie korony uwiła grupa rodzinna. Jak mówią, wymaga to wiele trudu
i pracy. - Wieniec wijemy od czerwca,
jednak pracę rozpoczynamy dużo wcześniej siejąc odpowiednie rodzaje zbóż.
W tegorocznym wieńcu znalazło się
wiele pracochłonnych elementów jak
chociażby gwiazdy ze słomy czy kwiaty z ziaren
- mówi Jan Skórka z grupy wieńcowej z Poręby
Radlnej.

W trakcie dożynek na wszystkich czekało
mnóstwo imprez towarzyszących jak: smakowanie przysmaków gminnych, redakcja terenowa, stoiska wystawiennicze czy gastronomiczne. Duże kolejki zbierały się również przy

stoisku z loterią fantową. Za to na scenie rozśmieszał obecnych satyryk Krzysztof Piasecki,
którego występ zgromadził prawdziwe tłumy.
Następnie scenę przejęli młodzi muzycy
z zespołu Small Cafe. A po nich przyszedł
czas na królową polskiej sceny muzycznej
czyli Marylę Rodowicz. I po gminie Tarnów rozbrzmiały nuty jej największych
przebojów jak „Małgośka” czy „Kolorowe
jarmarki”, które z wokalistką śpiewała cała
publiczność.
Całość funduszy potrzebnych na organizację dożynek udało się pozyskać
od sponsorów - firm z gminy Tarnów
jak i całego regionu. - Dożynki to
jest bardzo dobra okazja do przypomnienia naszych ludowych obrzędów,
zwyczajów,
muzyki,
strojów.
Ale i zaproponowania mieszkańcom bogatego programu artystycznego. Po raz kolejny mogliśmy liczyć na wsparcie przedsiębiorców. Z tego
miejsca w imieniu mieszkańców serdecznie dziękuję, zarówno za pomoc finansową jak i rzeczową - podsumowuje Anna Pieczarka, dyrektor
Centrum Animacji Kulturalnej Gminy Tarnów.

Utalentowana baletnica i zdolny szachista
stypendystami Wójta Gminy Tarnów
Wójt Gminy Tarnów po raz kolejny przyznał stypendia za wybitne osiągnięcia młodym mieszkańcom gminy
Tarnów. Wręczenie odbyło się w Urzędzie Gminy Tarnów
w dniu 10 sierpnia.
Stypendium za szczególne osiągnięcia artystyczne otrzymała szesnastoletnia Magda Studzińska z Tarnowca.
Magda w wieku 6 lat trafiła do ogniska baletowego w Tarnowie, skąd następnie do profesjonalnej szkoły baletowej.
Obecnie uczęszcza do Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej
im. R. Turczynowicza w Warszawie.
Brała udział w wielu konkursach baletowych, zajęła m.in.
II miejsce w XIX Ogólnopolskim Konkursie Tańca im. Wojciecha Wiesiołłowskiego w Gdańsku. Otrzymała też brązowy
medal w trakcie The EuropenSemiFinal of Valentina Kozlova International BalletCompetition, po którym wzięła udział
w międzynarodowym konkursie w Nowym Yorku oraz zdobyła zaproszenie na roczne warsztaty w szkole Vaganova
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Academy of Russian Ballet w Petersburgu. Występowała i występuje w wielu przedstawieniach i koncertach
prezentowanych na scenie Teatru Wielkiego Opery
Narodowej w Warszawie. Od 2012 roku występuje w
partiach dziecięcych w profesjonalnych zawodowych
spektaklach wystawianych przez Polski Balet Narodowy.

Tomasz Żmuda

Drugim stypendystą jest utalentowany szachista,
Tomasz Żmuda mieszkający w Woli Rzędzińskiej.
Gra w szachy w klubie oraz na zajęciach dodatkowych w szkole. Pomimo młodego wieku - Tomasz ma
dopiero 8 lat - ma na swoim koncie wiele sukcesów.
Był laureatem konkursów na szczeblu zarówno regionalnym jak i wojewódzkim. Ostatnio wziął udział w IV
Turnieju Szachowym Przyjaźni Polsko - Węgierskiej
w Katowicach. Największym sukcesem Tomka było
wystartowanie w Mistrzostwach Polski Młodzików
do lat 8 w Poroninie.

Magda Studzińska
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WYWIAD
Rozmowa z wójtem gminy Tarnów Grzegorzem Koziołem

Zaproponuję obniżenie podatków…
Panie wójcie! Część mieszkańców naszej
gminy oburza się na widok kwot widniejących na nakazach płatniczych, bo przychodzi im płacić wyższe podatki. Niektórzy za
ten stan rzeczy obwiniają samorząd gminny.
Czy słusznie? Czy rzeczywiście podniesione zostały podatki?
Kwoty do zapłaty są wyższe – to fakt, ale
ani ja, ani radni gminy Tarnów nie mieli na
to żadnego wpływu. Uchwalone przez Radę
Gminy stawki podatkowe utrzymywane są
na tym samym poziomie. Podatki zatem
nie wzrosły.

Jak to się więc dzieje, że gmina wysyła do mieszkańców nakazy podatkowe ze
znacznie podwyższonymi kwotami?
Starostwo Powiatowe w Tarnowie wprowadziło zmiany w kwalifikacji gruntów
i w związku z tym zmieniły się kwoty do
zapłaty. W zdecydowanej większości przypadków chodzi o to, że dany mieszkaniec
od swojej działki płacił podatek rolny, podczas gdy faktycznie był to teren budowlany.
W tym zakresie był spory bałagan. Teraz
Starostwo uporządkowało ewidencję nieruchomości zgodnie ze stanem faktycznym
i obowiązującym prawem. W związku z tym
wszyscy mieszkańcy gminy Tarnów płacić
będą jednakowo. Gmina nie ma tutaj żadnego
ruchu – ustalając podatek dla danej nieruchomości, musi zrobić to na podstawie danych
zawartych właśnie w tej ewidencji gruntów.
To Starostwo podaje gminie informację, jaka
jest wielkość nieruchomości, ile w danej
nieruchomości jest gruntów pod zabudowę mieszkalną, a ile rolnych, jakie budynki
i zabudowania znajdują się na danej nieruchomości. Następnie gmina, nie mając możliwości ingerencji w dane udostępnione przez
Starostwo ani do ich zmiany, oblicza wysokość podatku i wystawia nakaz.

W jakim celu powiatowi geodeci wyruszyli w teren i wprowadzili zmiany w ewidencji gruntów i budynków? Można słyszeć
też takie głosy – przeprowadzili zmiany
w kwalifikacji na prośbę gminy, by możliwe
było pobieranie wyższych podatków?
Gmina nie wysyła geodetów w teren.
Wysyła ich Starostwo, bo do zadań każdego
Starosty należy przeprowadzanie co dziesięć
lat aktualizacji ewidencji gruntów. Dzieje się
tak na terenie całej Polski. Starostwa nikogo
o zgodę nie pytają, to są po prostu ich ustawowe zadania.

Czy w innych gminach powiatu tarnowskiego geodeci przeprowadzają podobne
czynności?
Oczywiście. W niektórych z nich aktualizacje robione były rok, czy dwa lata temu,
a w innych planowane są w najbliższych latach. Nasza kolej wypadła akurat teraz.
Jeszcze raz podkreślam: utrzymywanie operatu ewidencyjnego w stanie aktualności należy
do zadań powiatu. Kiedy Starostwo uznaje,
że dokonanie aktualizacji jest konieczne,
wysyła w teren geodetów, by ci dokonali niezbędnych pomiarów i ustalili stan faktyczny.

Niektórzy mieszkańcy mają zastrzeżenia do tego, co ustalili geodeci. Do Pana też
z pewnością docierają skargi i głosy niezadowolenia. Czy nie jest tak, że część z nich
jest zasadna?
Do tego trzeba podchodzić indywidualnie.
Wiele dokonanych aktualizacji jest bezdyskusyjnych. Bywa, że w obrębie nieruchomości
znajdują się nielegalne budowle np. garaże,
których właściciel nie zgłosił do odpowiednich organów. Bezsporne również są sytuacje,
kiedy gospodarstwo straciło status rolny, bo
na przykład rodzice przepisali działki na dzieci i teraz to gospodarstwo ma poniżej hektara, a takie nie jest już zwolnione ustawowo
z podatków za budynki gospodarcze. Są jednak przypadki, w których po dokonanych
aktualizacjach słuszne są pretensje mieszkańców. Kontrowersje wywołuje na przykład
określenie, ile arów danej nieruchomości stanowi grunt rolny, a ile budowlany. Sprzeczne
ze zdrowym rozsądkiem są sytuacje, kiedy za
teren budowlany została uznana nieruchomość, przez którą przebiega linia wysokiego
napięcia lub sieć kanalizacyjna, w sposób
uniemożliwiający zabudowę, a więc wiadomo, że tam domu nie da się wybudować.

Co zatem mogą zrobić mieszkańcy, jeśli
czują się pokrzywdzeni dokonanymi zmianami w ewidencji gruntów?
Złożyć wniosek do Starosty, aby urzędnicy dokonali korekt w zmianach w ewidencji gruntów i budynków, bo nie
odzwierciedlają one stanu faktycznego i prawnego. W Urzędzie Gminy służyć możemy radą
i podpowiedzią, co w tej sprawie można zrobić.

A co w sytuacji, kiedy właściciela nieruchomości po prostu nie stać na zapłacenie
tak wysokiego podatku?

Zdaję sobie sprawę, iż wzrost wysokości
podatku jest dla wielu mieszkańców dużym
obciążeniem. Jednak podatek od nieruchomości musimy płacić za samo posiadanie
gruntów, budynków lub budowli. Ma on
bowiem charakter majątkowy, niezależny od
osiągania dochodów z nieruchomości. Prawo
dopuszcza co prawda możliwość umorzenia
podatku i w wyjątkowych przypadkach będę
z tej możliwości korzystał, ale wójtowi to
wolno robić tylko w szczególnie trudnych
przypadkach losowych.

Podsumowując naszą rozmowę, jeszcze
raz wyjaśnijmy naszym Czytelnikom – to
Rada Gminy ustala wysokość podatku od
nieruchomości, ale Urząd Gminy opłaty
naliczać musi - zgodnie z informacjami ze
Starostwa - jaka jest wielkość nieruchomości, ile w danej nieruchomości jest gruntów
pod zabudowę mieszkalną a ile rolnych, jakie budynki i zabudowania znajdują się na
danej nieruchomości. I stąd – po aktualizacji map – wziął się problem z wyższymi
kwotami na nakazach płatniczych.
Dokładnie tak. Minister Finansów co roku
określa wysokość stawek podatku od nieruchomości a Rada Gminy w drodze uchwały,
ustala wysokość stawek podatku dla danego
terenu. Może ona obniżyć ustaloną przez ministerstwo stawkę i my z tej możliwości korzystamy. Dla przykładu, w bieżącym roku
stawka podatku ustalona przez ministerstwo
dla gruntów budowlanych wynosiła 0,47 zł od
metra kwadratowego powierzchni, a dla budynków mieszkalnych 0,75 zł. Natomiast rada
w gminie Tarnów obniżyła te stawki i wynoszą one 0,24 zł dla gruntów budowlanych
i 0,54 zł dla budynków mieszkalnych.

Co Pan jako wójt może zrobić, aby pomóc mieszkańcom, którzy po dokonanych
aktualizacjach przez Starostwo otrzymują
w tym roku wyższe kwoty do zapłacenia
w nakazach płatniczych?
Zwrócę się do Rady Gminy Tarnów
o obniżenie stawek podatku od nieruchomości, aby częściowo zrekompensować
skutki aktualizacji map przez Starostwo.
Będę również rekomendował radnym podjęcie uchwały, aby w przyszłym roku stawki dla właścicieli nieruchomości w gminie
Tarnów były maksymalnie jak najmniejsze –
a na pewno niższe niż w 2016 roku.
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GMINNE WIEŚCI
LIPIEC

- kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Maria Golonka - kierownik Referatu Spraw Społeczno-Administracyjnych.

W Białej dla Justyny

Najpiękniejszy ogród
w gminie Tarnów

Festyn z siatkówką
plażową w Zgłobicach

Pani Lucyna Lech z Białej okazała się właścicielką najpiękniejszego ogrodu w całej
gminie Tarnów! Do pierwszej edycji konkursu
„Na najpiękniejszy ogród w gminie Tarnów”
zgłoszono kilkanaście przydomowych ogródków z terenu całej gminy. Piękne krzewy,
kwiaty, aranżacje, altany czy oczka wodne, to
tylko niektóre z elementów, które miała okazję ocenić komisja konkursowa. Wręczenie
nagrody głównej, kosiarki spalinowej, odbyło
się w siedzibie sponsora konkursu, sklepie firmowym ROZKWIT.

Rozgrywki sportowe, występy dzieci i atrakcje dla całych rodzin. To wszystko czekało na
uczestników kolejnego Turnieju Siatkówki
Plażowej wraz z Festynem Rodzinnym, który
odbył się w dniach 23-24 lipca w Zgłobicach.
Do rozgrywek przystąpiło osiem drużyn, które zagrały w dwóch grupach. Tuż po ostatnim
gwizdku na terenie obok kościoła parafialnego w Zgłobicach rozpoczął się festyn rodzinny. Na scenie zaprezentowały się dzieci
ze zgłobickiej Szkoły Podstawowej, a następnie przyszedł czas na letnie gry i konkursy,
pokaz ratownictwa technicznego, mini – koncert wokalistki z Błonia Elizy Gąsiorowskiej
oraz zabawę taneczną.

Rodzinna zabawa
w Nowodworzu

„Morski” piknik
w Słoneczku
2 lipca w Niepublicznym Przedszkolu Słoneczko w Radlnej odbył się piknik rodzinny
pt: „W rejs z rodzicami”. Po części artystycznej
przyszedł czas na zabawy na zamkach dmuchanych, wspólny taniec z rodzicami oraz loterię fantową, podczas której zbierano pieniądze
na rehabilitację niepełnosprawnego Kacperka.
Nie zabrakło też pysznych posiłków.
6

Wandale zniszczyli
aksamitki
W ostatnich dniach lipca wandale zniszczyli aksamitki rosnące wzdłuż drogi powiatowej w Woli Rzędzińskiej. Rośliny zostały
powyrywane na odcinku około 30 metrów,
w okolicy Gminnej Biblioteki Publicznej.
- Co komu zawiniły te kwiatki. Jedni trudzą
się, by pasy wzdłuż dróg obsadzić roślinami, mieszkańcy następnie o nie dbają, plewią
i podlewają, a ktoś dla zabawy zniszczy to w
kilka minut - mówił po zdarzeniu Mieczysław
Nytko, sołtys Woli Rzędzińskiej. Sprawa po
interwencji Straży Gminnej została zgłoszona
na policję.

Sto lat Pani Marty Kubot
Pani Marta Kubot z Koszyc Małych obchodziła w lipcu swoje setne urodziny. Pani Marta
urodziła się 29 lipca 1916 roku. Jubileusz świętowała w gronie rodziny i przyjaciół. Jubilatkę
w dniu setnych urodzin odwiedzili przedstawiciele gminy Tarnów: Sławomir Wojtasik zastępca wójta gminy Tarnów, Maria Srebro
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Rocznica tragicznych
wydarzeń w Białej

W niedzielę, 31 lipca, obchodziliśmy kolejną rocznicę tragicznie zakończonej potyczki
z Niemcami, stoczonej w Białej, w 1944 roku
przez drużynę „Szarych Szeregów” z Mościc.
W uroczystościach, które odbyły się tego dnia
obok pomnika w Białej, licznie wzięli udział
samorządowcy, mieszkańcy, członkowie
związków kombatanckich, poczty sztandarowe gminnych jednostek OSP oraz przybyli
goście.

Bezpłatne szczepienia
przeciwko pneumokokom i HPV

SIERPIEŃ

Dnia 2 lipca mieszkańcy spotkali się na festynie rodzinnym, który miał miejsce obok
Domu Ludowego w Nowodworzu. W trakcie wydarzenia odbył się Festiwal Gminnych
Psiaków, była też okazja zobaczyć pokaz psiej
tresury. Najmilszym gminnym psiakiem okazał się piękny labrador Robin. W dalszej części wydarzenia przyszedł czas na prawdziwie
rodzinną zabawę. Były konkursy i zabawy,
a także smaczne jedzenie regionalne, które serwował samorząd gminny oraz sołtys
Nowodworza Andrzej Głąb.

30 lipca w Białej odbył się festyn rodzinny.
Były występy, folklorystyczne śpiewanie, zabawy dla dzieci i wieczór z muzyką na żywo.
W trakcie wydarzenia zbierano fundusze na
leczenie mieszkanki Białej, zmagającej się
z ciężką chorobą Justyny Drąg.

W sierpniu pierwsze dzieci z gminy Tarnów mogły skorzystać z bezpłatnych szczepień przeciwko pneumokokom oraz przeciwko zakażeniom wirusem brodawczaka
ludzkiego (HPV). Prowadziła je przychodnia
Emka - Med w Koszycach Małych. Szczepienia wykonywane były dzięki dofinansowaniu
otrzymanemu przez Gminę Tarnów w ramach
programów zdrowotnych realizowanych przez
Województwo Małopolskie. Pozyskane środki
pozwoliły na objęcie programem profilaktyki
pneumokokowej 65 dzieci do lat 3, natomiast
przeciwko wirusowi brodawczaka objętych
szczepieniami zostało 66 trzynastoletnich
dziewcząt.

GMINNE WIEŚCI

Festyn w Tarnowcu z
zabytkowymi pojazdami
Pokaz pojazdów zabytkowych, występy dzieci i wiele innych atrakcji czekało na
wszystkich, którzy postanowili spędzić sobotę, 27 sierpnia, na terenie boiska sportowego „Orlik” w Tarnowcu, wczasie festynu
rodzinnego „Na sportowo”. Członkowie tarnowskiego Automobilklubu zaprezentowali
przedwojenne samochody, zabytkowe pojazdy
z PRL-u czy amerykańskie klasyki motoryzacji. Następnie na scenie zaprezentowali się
młodzi artyści ze szkoły w Tarnowcu, a piękny koncert hitów zaprezentowała wszystkim
młoda wokalistka z gminy Tarnów Joanna
Zaucha. Na zakończenie odbyła się zabawa
taneczna.

uczniowie wraz z rodzicami i nauczyciele.
Oficjalnego rozpoczęcia dokonał wójt gminy
Tarnów Grzegorz Kozioł, życząc uczniom
wielu sukcesów, nauczycielom zaś zadowolenia z pracy. - W gminie Tarnów wszystkie szkoły
są przygotowane do nowego roku. Dzieci mogą
korzystać z odnowionych klas lekcyjnych, otoczenia, boisk sportowych, które samorząd dla
nich zapewnia - mówił wójt. Nie zapomniano
również o wypadającej tego dnia rocznicy wybuchu II wojny światowej. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Łękawce zaprezentowali
okolicznościowy występ, nawiązujący do tych
trudnych dni naszej historii.

Sołtysi z gminy Tarnów
docenieni
Sołtys Nowodworza Andrzej Głąb zdobył drugie miejsce w konkursie na najlepszego sołtysa województwa małopolskiego
roku 2015. Ten konkurs to jedna z inicjatyw
Małopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów, realizowana we współpracy z Województwem
Małopolskim. W tegorocznej edycji rywalizowało 35 kandydatów. Zdobycie przez sołtysa
Nowodworza Andrzeja Głębia drugiego miejsca jest więc niezwykłym wyróżnieniem i docenieniem jego aktywnej pracy na rzecz miejscowości. Ogłoszenie wyników miało miejsce
21 sierpnia w Ropicy Górnej.
Z kolei Stanisław Ptak, sołtys Koszyc Wielkich znalazł się w gronie najlepszych sołtysów
Powiatu Tarnowskiego. Wręczenie wyróżnień
miało miejsce w trakcie Dożynek Powiatu
Tarnowskiego, które odbyły się 28 sierpnia
w Szerzynach.

Witaj szkoło!
Rozpoczął się kolejny rok szkolny w gminie
Tarnów. Uroczysta inauguracja miała miejsce
1 września w Szkole Podstawowej w Łękawce.
Udział wzięli w niej przedstawiciele samorządu, szkół z terenu całej gminy oraz oczywiście

Pamięci ofiar obozów
koncentracyjnych
Z okazji rocznicy rozpoczęcia II Wojny
Światowej, w niedzielę, 4 września w Koszycach Małych odbyły się uroczystości poświęcone pamięci zamordowanych w czasie wojny
mieszkańców Koszyc: Jana Bigosa, Romana
Cichego, Stanisława Noszczyka i Tadeusza
Nowaka z Poręby Radlnej.
Uroczystości rozpoczęła Msza św. w intencji pomordowanych, której przewodniczył
urodzony w Koszycach Małych ks. Witold
Januś – obecnie w Zgromadzeniu Sercanów
w Stopnicy. Następnie w uroczystym przemarszu udano się na cmentarz pod kaplicę, gdzie
zgromadzeni wysłuchali miedzy innymi ich
życiorysów i pod przewodnictwem koszyckiego proboszcza ks. Jerzego Mondla wzięli
udział w modlitwie. Potem nastąpiło złożenie
kwiatów i zapalenie zniczy na symbolicznych
grobach pomordowanych.

WRZESIEŃ

„Słodkie Miodobranie
w Woli Rzędzińskiej”

Słodkie miody, pierzgi, świece woskowe,
konkursy, występy folklorystyczne i wieczór
taneczny. To wszystko czekało na mieszkańców, którzy w niedzielę, 4 września pojawili się na V Gminnym Miodobraniu w Woli
Rzędzińskiej. W trakcie wydarzenia, każdy
mógł skosztować i zakupić na kiermaszu różne odmiany miodu z tegorocznych zbiorów
- od lipowego przez wielokwiatowy czy leśny,
wziąć udział w III Gminnym Konkursie Latawca, posłuchać zespołu Kumotry, a także
młodej artystki z Woli Rzędzińskiej Joanny
Zauchy i zespołu Marakuja Cover Band. Samorząd gminny zadbał, by nikt nie opuścił
wydarzenia głodny, serwując tradycyjny bigos.
Do poczęstunku przyłączyły się Panie z Koła
Gospodyń Wiejskich z Woli Rzędzińskiej częstując takimi przysmakami jak żurek, siuśpaj
czy kawa i kompot.

Gmina Tarnów pożegnała
lato w Łękawce

Przegląd orkiestr dętych, koncerty disco polo zespołów Rompey i Veegas, pokaz ogni
sztucznych, konkursy i zabawy a także wieczór
taneczny. Tak gmina Tarnów pożegnała lato
w Łękawce, gdzie festyn rodzinny połączono z piątym jubileuszem powstania telewizji
Tarnowska.tv. Wydarzenie, które tłumnie
zgromadziło mieszkańców, odbyło się w niedzielę, 11 września.

Festiwal przedszkolaka

18 września na terenie obok Szkoły Podstawowej w Zgłobicach odbył się IX Gminny
Festiwal Kultury Dziecięcej. W jego trakcie
miała miejsce gala talentów, zabawa z „niezłym cyrkiem”, pyszny poczęstunek, a także
inne atrakcje.
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64 tysiące zebrano w
trakcie „Manii Pomagania”
Tylu „Maniaków Pomocy” Koszyce Małe jeszcze nie widziały.
Dzięki temu 64 tysiące złotych, rekordowa dotychczas kwota, trafiła na
leczenie i rehabilitację trójki dzieci z gminy Tarnów: Gabrysi, Wojtusia
i Piotrka.
Koncert Charytatywny „Mania Pomagania”, który odbył się w sobotę,
9 lipca, przyciągnął prawdziwe tłumy. Zagrał zespół disco polo After Party oraz Ania Wyszkoni. Wydarzenie zorganizowała Gmina Tarnów oraz
Radio RDN Małopolska przy wsparciu sponsorów.
Jako pierwsi do pomocy w Koszycach Małych zgłosili się uczniowie
ze szkoły w Koszycach Wielkich, którzy przygotowali występ „Serce
dla dzieci”. Każdy chętny mógł wziąć udział w sportowych konkursach.
Prowadzący wydarzenie Anna Pieczarka z Gminy Tarnów oraz Paweł Jucha z radia RDN Małopolska zaprosili wszystkich do licytacji charytatywnych. Największe zainteresowanie wzbudziły koszulki oraz piłki z podpisem reprezentanta Polski Bartosza Kapustki.
W akcję pomocy dla Gabrysi, Wojtusia i Piotrka włączyli się również
seniorzy z gminy Tarnów, którzy przeprowadzili dla dzieciaków zbiórki
w swoich klubach. Muzyczną scenę rozpoczął koncert „Na folkowo” zespołów - Otwinowianie oraz Kapeli Ludowej z Radłowa. Z kolei zespół
AFTER PARTY rozgrzał publiczność w iście discopolowym stylu. Jednak
największe tłumy pojawiły się w Koszycach Małych wraz z nadejściem koncertu ANI WYSZKONI. Maniacy Pomocy wraz ze swoją idolką śpiewali jej
największe przeboje, zarówno te nowsze jak i starsze z czasów zespołu „Łzy”.
– Tylko wspólne zaangażowanie i działanie tak wielu osób może przynieść tak znakomite efekty. I udało się nam uzyskać podwójny efekt.
Pierwszy to pomoc potrzebującym. Drugi to niewątpliwie wzbudzenie zainteresowania chęcią pomocy - podsumowuje „Manię Pomagania” wójt
Grzegorz Kozioł, zapowiadając, że będzie ona kontynuowana. Już dziś
wiadomo, że za rok zaśpiewa na niej Agnieszka Chylińska.

Obchody rocznicy
Bitwy Warszawskiej 1920
w Woli Rzędzińskiej
Defilada, pokazy kawaleryjskie, musztra, pokaz jazdy czołgiem,
strzelanie z karabinu, pojedynki rycerskie, a także koncert disco polo zespołu MASTERS. To wszystko czekało na mieszkańców, którzy
tłumnie pojawili się w poniedziałek, 15 sierpnia w Woli Rzędzińskiej,
na obchodach rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920. Wydarzenie współorganizowali Powiat Tarnowski oraz Gmina Tarnów.
Świętowanie rozpoczęto widowiskowym przemarszem grup rekonstrukcji historycznej przez Wolę Rzędzińską. Następnie na stadionie LKS
„Wolania” odbył się piknik wojskowy, w trakcie którego można było obejrzeć pokazy kawaleryjskie, musztrę, strzelanie z przedwojennego karabinu i armaty. Przed publicznością zaprezentowała się też Tankietka, czyli
replika przedwojennego czołgu.
Bractwo św. Jakuba rozbiło obozowisko rycerskie oraz dało pokaz walk
średniowiecznych. Wielkim powodzeniem cieszyły się stoiska z darmową
grochówką, przygotowaną przez samorząd gminny, której mógł skosztować każdy. Nie zabrakło także loterii fantowej z wartościowymi nagrodami, takimi jak rower czy tablety. A wieczorową porą, za sprawą zespołu
MASTERS, stadion w Woli Rzędzińskiej stał się chyba najgłośniejszym
i najbardziej rozśpiewanym miejscem w Polsce. Wraz z zespołem śpiewano „Żono moja” czy „Góraleczka”.
Warto wspomnieć, iż Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Tarnów pozyskało fundusze na ten wojskowy piknik w ramach konkursu „Mecenat
Małopolski” - na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2016 roku. Mecenasem wydarzenia była
także Grupa Azoty.
10
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INWESTYCJE
Gmina Tarnów inwestuje w najmłodszych mieszkańców

Nowe przedszkola, wyremontowane szkoły,
boiska i place zabaw
Zakończenie budowy nowego przedszkola w Woli Rzędzińskiej,
rozbudowa szkoły w Jodłówce - Wałkach czy budowa boiska w Tarnowcu - to największe z inwestycji przeprowadzonych w ostatnim
czasie w gminnej oświacie. Uczniowie wrócili ponadto 1 września
do odnowionych sal lekcyjnych, mogąc korzystać z nowoczesnej
bazy sportowej, nowych zapleczy sanitarnych czy uzupełnionego
wyposażenia.
Jedną z najważniejszych inwestycji w bazie szkolnej była zakończona niedawno rozbudowa szkoły w Jodłówce - Wałkach. W ramach
prac dobudowano nowe skrzydło szkoły, w którym znalazło się miejsce na przedszkole, sale lekcyjne, stołówkę z zapleczem kuchennym
oraz nowe sanitariaty. Zagospodarowano również teren wokół szkoły
poprzez budowę ogrodzenia oraz nasadzenia zielenią.

Od września najmłodsi mieszkańcy Woli Rzędzińskiej mogą korzystać z budynku nowego przedszkola. Obiekt jest nowoczesny, przestronny, kolorowy. Znajdują się w nim cztery duże sale przedszkolne,
pozwalające na przyjęcie ponad 100 dzieci. Obiekt jest bezpieczny,
gdyż w całości został ogrodzony i jest monitorowany. Przy przedszkolu
zbudowano piękny plac zabaw.
Z kolei w Szkole Podstawowej w Błoniu przystosowano
pomieszczenia do działalności przedszkola. Odnowiono sale lekcyjne
i dodatkowo wyposażono je w multimedialny sprzęt. Utworzono pracownię komputerową, a także zainstalowano monitoring.

Wśród wykonanych w okresie letnim prac warto wymienić chociażby Szkołę Podstawową w Łękawce, gdzie wyremontowano większość
sal lekcyjnych, a kolejne przystosowano do prowadzenia przedszkola. Przeprowadzono również prace polegające na zagospodarowaniu
terenu zielenią. Wymieniono nawierzchnię poliuretanową na przyszkolnym boisku sportowym.
Ważny remont wykonano w budynku Szkoły Podstawowej
w Zbylitowskiej Górze, gdzie przebudowano i zmieniono sposób
użytkowania istniejących pomieszczeń. W miejscu, gdzie dawniej
znajdowało się przedszkole, powstała świetlica.
Zespół Szkół Publicznych w Tarnowcu zyskał z kolei nowoczesną
pracownię komputerową, a także boisko wielofunkcyjne z poliuretanową nawierzchnią. Boisko zostało ogrodzone a także wyposażone
w niezbędny sprzęt.

W Szkole Podstawowej w Koszycach Małych wykonano ważne
prace, choć może mniej widoczne na pierwszy rzut oka. Użytkowane
do tej pory kotły gazowe wymieniono na kondensacyjne, poprawiając tym samym gospodarkę cieplną budynku. Obok szkoły powstał
również piękny plac zabaw dla dzieci.
Prace przeprowadzono także w Szkole Podstawowej Nr 1 w Woli
Rzędzińskiej. W części budynku wymieniono instalację centralnego ogrzewania. Odnowiono sale lekcyjne i pracownię komputerową.
Obok szkoły powstał plac zabaw dla najmłodszych.
Wyremontowany został plac zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Zgłobicach.
Powyższe inwestycje wykonane zostały ze środków budżetowych
gminy Tarnów oraz dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych.

Boisko z oświetleniem i… trybunami
Boisko piłkarskie w Koszycach Wielkich ma już oświetlenie –
niedawno zainstalowano 6 masztów oświetleniowych z reflektorami.
Koszt montażu oświetlenia to 30 tys. zł. Pokryty został z budżetu
gminy oraz ze środków z funduszu sołeckiego. Prace przygotowawcze
wykonali sportowcy i działacze z LKS Koszyce Wielkie.
Trwa natomiast budowa trybun. W tym przypadku także prace
przygotowawcze czyli umocnienie skarpy i fundamenty wykonali
członkowie LKS, a gmina kupiła trybuny.
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INWESTYCJE
Sporo pieniędzy na inwestycje ze źródeł zewnętrznych

Kilometry nowych dróg, chodniki i ścieżki rowerowe…
Sporo inwestycji na drogach i w ich otoczeniu zostało w ostatnim
czasie przeprowadzonych przez samorząd gminy Tarnów, głównie
dzięki pozyskaniu pieniędzy zewnętrznych z różnych źródeł. Rekordowe środki gmina Tarnów pozyskała na przykład z Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji na naprawę dróg.

nowa ścieżka rowerowa. Położona została również nowa nawierzchnia
asfaltowa. Na realizację inwestycji gmina pozyskała środki z Wojewódzkiego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Wartość inwestycji to ponad 1,3 mln złotych.

Dzięki pieniądzom pozyskanym przez samorząd gminny z MSWiA
ulice Łąkowa w Koszycach Wielkich oraz ulica Pracy w Koszycach
Małych zyskały nowe, asfaltowe nawierzchnie. Już wkrótce zakończona będzie budowa ul. Południowej w Tarnowcu, która także zyska
nową nawierzchnię. Z ministerialnych pieniędzy jeszcze w tym roku
wyremontowane zostaną droga tzw. na Ostrą Górę w Łękawce i droga
od boiska sportowego w kierunku Buczyny w Zbylitowskiej Górze.
Remont przeprowadzono ponadto na ulicy tzw. Bocznej w Zgłobicach, gdzie położono nową nawierzchnię z kanalizacją opadową, chodnikiem i oświetleniem.

Z nowej ścieżki mogą już korzystać również mieszkańcy Błonia,
gdzie wybudowano ponad czterystumetrowy odcinek na drodze
tzw. „Kamionce”. Ukończono również budowę fragmentu ścieżki
rowerowej w Woli Rzędzińskiej, przy drodze biegnącej od Zespołu
Szkół Publicznych w kierunku Jodłówki - Wałek.
Z kolei w Zawadzie trwa ostatni etap budowy ścieżki rowerowej
biegnącej od kościoła w kierunku grodziska. Inwestycja, finansowana
z funduszy pożyczkowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie będzie gotowa do końca września. Koszt inwestycji to około 260 tysięcy złotych.
Nowych nawierzchni doczekały się kolejne drogi transportu rolnego: w Woli Rzędzińskiej tzw. „Na Ładną” na długości ponad 870 metrów oraz w Porębie Radlnej - ostatni etap tzw. „drogi na Górskiego”
o długości 620 m. Te dwie inwestycje sfinansowane zostały w 50%
ze środków Województwa Małopolskiego z puli na remont dróg transportu rolnego. Z tego programu w tym roku zrobiona będzie jeszcze
droga za DPS w Nowodworzu.
Mieszkańcy Radlnej nie muszą już poruszać się poboczem ulicy.
Dobiegła bowiem końca przebudowa drogi gminnej biegnącej
z Radlnej do Poręby Radlnej, gdzie na długości ok. 1,2 km powstała

Więcej zieleni w gminie Tarnów

W Woli Rzędzińskiej zakończono prace przy przebudowie zatoki autobusowej w pobliżu nowego przedszkola. W ramach inwestycji, oprócz miejsca na zatrzymywanie się autobusów, teren został
zagospodarowany zielenią.
Wspólnie z Powiatem Tarnowskim, realizowana jest budowa ścieżki
rowerowej przy ul. Wolskiej w Koszycach Małych.
- To jeszcze nie wszystko co jest robione na gminnych drogach
i w ich otoczeniu. Przeznaczyliśmy ponadto 600 tysięcy złotych na nowe
nakładki asfaltowe, które wykonywane są we wszystkich sołectwach
– informuje zastępca wójta Sławomir Wojtasik.

Ostatnie odcinki sieci kanalizacyjnej
Wykonywane są ostatnie odcinki kanalizacji sanitarnej w gminie
Tarnów i wkrótce siecią kanalizacyjną objęta będzie cała gmina.
Teraz kanalizacja robiona jest w najtrudniejszych, górzystych
terenach. Właśnie zakończyła się budowa kolejnego odcinka
w Porębie Radlnej. Wybudowano 1300 metrów bieżących sieci
kanalizacyjnej.

Remont kapliczki w Łękawce
Nasadzenia skarpy przy szkole w Zawadzie

W ostatnim czasie, dzięki pozyskaniu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Starostwa Powiatowego w Tarnowie, zagospodarowane zielenią zostały tereny wokół szkół w Jodłówce – Wałkach, Koszycach Małych,
Zawadzie, Łękawce oraz obok budynku poczty w Koszycach Wielkich, a także nowego przedszkola w centrum wsi w Woli Rzędzińskiej. W otoczeniu tych budynków znalazły swoje miejsce drzewka, krzewy ozdobne oraz kwitnące rośliny wieloletnie.
12
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Trwa kompleksowy remont zabytkowej kapliczki pw.
Najświętszego Serca Jezusowego w Łękawce. Gmina Tarnów pozyskała na ten cel fundusze w ramach konkursu ogłoszonego przez
Województwo Małopolskie pn. „Kapliczka”.
Kapliczka znajduje się w pobliżu drogi wojewódzkiej. Ufundowana została około 1900 roku przez Józefa Kozioła z rodziny obecnego
właściciela. Od czasu powstania była kilkakrotnie odnawiana, ostatnio
w 1989 roku. Obecnie widać na niej duże zniszczenia, zarówno spękanie murów jak i destrukcję tynków. Dzięki pozyskanej dotacji kapliczka jest kompleksowo odnawiana, od fundamentów po nowe pokrycie
dachu.

WYNAJEM
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HISTORIA
Leksykon historyczny miejscowości gminy Tarnów (14)

Wola Rzędzińska (cz. III)

Kaplica Zauchów na cmentarzu
w Woli Rzędzińskiej

2 września 1939 r samoloty Luftwaffe
zrzuciły pierwsze bomby na Wolę Rzędzińską, przez którą prowadziła ważna dla polskich transportów wojskowych linia kolejowa. Na polu przysiółka Palcze zginął sołtys
Jodłówki-Wałek Józef Madej. Dwa dni później bomby zrzucone z niemieckich samolotów spadły na kościół niszcząc częściowo
dach, sygnaturkę i 6 witraży. 8 września 1939
r. do Woli Rzędzińskiej wkroczyli żołnierze
niemieccy. Rozpoczął się okres okupacji.
Mieszkańców nękano aresztowaniami i rewizjami. Pochodzący z Woli Rzędzińskiej podporucznik Franciszek Kuta ps. Bułat zorganizował wokół siebie ponad 30 zaufanych osób,
które później utworzyły pluton Armii Krajowej. Przy ich pomocy w 1940 r. zbudował bunkier ziemny zwany „Dolsko”. Odbywały się w
nim spotkania konspiracyjne, słuchano radia,
magazynowano broń, przygotowywano akcje
sabotażu. Około połowy 1940 r. na ludność
nałożono obowiązkowe dostawy produktów
rolnych oraz hodowlanych, tzw. kontygenty. W
nocy z 30 listopada na 1 grudnia w 1943 r. w
nocnej obławie Gestapo aresztowało 11 mieszkańców wsi, w większości zaangażowanych
w konspirację. W dramatycznych okolicznościach przed gestapowcami ucieka starszy sierżant Aleksander Furmański „Grom”. Z aresztowanych pięciu zamordowano w KL Auschwitz.
Byli to: Józef Olszówka „Cichy”, Józef Kołodziej „Sęp”, Władysław Ostręga „Samogon”,
Tomasz Kokoszka i Józef Lazarowicz. 4 sierpnia 1944 r. po ataku oddziału partyzanckiego
na nastawnię kolejową przy przystanku Wałki
Jodłówce-Walkach w celu zdobycia Niemcy
aresztowali 17-letniego pracownika nastawni Czesława Drwala, od którego próbowano
bezskutecznie wydobyć informacje na lemat
uczestników ataku. Zamęczony w śledztwie
został pochowany na cmentarzu w Woli Rzę14

dzińskiej. Latem 1944 r. rozstrzelano Żydów
ukrywających się w domu Jana Prędoty. Mimo
aresztowania „winowajcy” on sam ocalał, ale
jego dom spalono. Nie był to jedyny przypadek ukrywania Żydów w Woli Rzędzińskiej. W
tym samym czasie okupanci nakazali oddanie
trzech dzwonów kościelnych. Oddano wprawdzie trzy (najmniejszy z kościoła, dzwonki z
sygnaturki i ochronki), ale dwa największe
ukryto dzięki poświeceniu braci Jakuba i Stanisława oraz ich kuzyna Stanisława Koziołów.
Jeden dzwon zamurowali w wieży kościelnej,
drugi ukryli pod podłogą w zakrystii. Na początku stycznia 1945 r., przygotowując się do
obrony przed nadchodzącą Armią Sowiecką,
Niemcy spalili stację kolejową i wysadzili w
powietrze mosty. Podczas przejścia frontu
bomby uszkodziły dach kościoła, niszcząc 5
witraży, budynki gospodarcze i kilka domów
we wsi. W tym miejscu należy wspomnieć o
pochodzącym z Woli Rzędzińskiej Mieczysławie Cielosze ps. „Sprytny”, żołnierzu AK. a
później Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”,
który był głównym wykonawcą wyroku na
kpt. NKWD Lwie Sobolewie wykonanym w
Tarnowie. Cielocha aresztowany został przez
UB tego samego roku. Po skazaniu na śmierć
wyrok wykonano na nim 7 lutego 1947 r. w
tarnowskim więzieniu.
W 1948 r. na terenie wydzierżawionym
od PKP urządzono boisko nowo powstałego
klubu LKS Wolania Wola Rzędzińska. Rok
później władze komunistyczne zakazały prowadzenia pracy pedagogicznej w ochronce.
W domu sióstr zorganizowano kaplicę pod
wezwaniem Św. Józefa Oblubieńca NMP. W
1950 r. ukończono remont kościoła. W 1951 r.
oddano do użytku budynek remizy strażackiej
dla OSP w Woli Rzędzińskiej (w 1991 r. rozebrany i zastąpiony obecnym Domem Strażaka)
. W 1957 r. Na placu obok cmentarza z fundacji byłych żołnierzy AK i społeczeństwa Woli
Rzędzińskiej powstaje pomnik poświęcony
pamięci poległych w walce o wolność w latach
1914-1921, 1939-1945 na czele z żołnierzami z
Armii Krajowej z Woli Rzędzińskiej. Budowa
monumentu możliwa była z powodu chwilowej politycznej „odwilży” po „polskim październiku 1956”. W latach 1957-58 dokonano
elektryfikacji Woli Rzędzińskiej. Ważną datą w
dziejach Woli Rzędzińskiej był 1 stycznia 1973
r., kiedy weszła w skład powołanej do życia
gminy Tarnów.
Wola Rzędzińska to najbardziej uprzemysłowiona miejscowość gminy Tarnów. W 1964
r. rozpoczęto rozruch Tarnowskich Zakładów
Ceramiki Budowlanej w Woli Rzędzińskiej
(obecnie Leier Polska S.A.) z własną kopalnią odkrywkową. Produkty Zakładów Ceramiki Budowlanej posłużyły do rozpoczętej w
1965 r. melioracji wsi. W latach 60. XX wieku
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zbudowano także w Woli Rzędzińskiej nowy
budynek stacji kolejowej. Pod koniec lat 60.
przeprowadzono gazyfikację wsi. W 1968 r.
powstała piekarnia. Niedługo potem w Woli
Rzędzińskiej utworzono Rolniczą Spółdzielnię
Produkcyjną „Wolanka”, o powierzchni 544 ha,
największą na terenie ówczesnego województwa tarnowskiego. W 1972 r. powstało przedsiębiorstwo „Elpod” wykonujące usługi związane z instalacjami elektrycznymi. Obecnie
funkcjonuje ono pod nazwą Tarnowskie Zakłady Osprzętu Elektrycznego „Tarel”. W 1993
r. powstał drugi zakład tej branży „Polmark”
Producent Osprzętu Elektrycznego. W tym
samym roku ukończono rozpoczętą w 1973 r.
budowę Centrali Produktów Naftowych (obecnie Operator Logistyczny Paliw).
W 1964 r. oddano do użytku budynek Szkoły Podstawowej nr 2 na Woli Rzędzińskiej Podlesiu. W 1980 r. otrzymała ona imię Jarosława
Dąbrowskiego. Obecnie nosi imię bł. Edmunda Bojanowskiego. W 2011 r. przy szkole wybudowano basen szkolno-rehabilitacyjny. W
1999 r. powstało Publiczne Gimnazjum nr 1 w
Woli Rzędzińskiej, które od 2001 r. mieści się
w wydzielonej części budynku Szkoły Podstawowej nr 2.
1 listopada 1992 r. odprawiono pierwszą
mszę św. w nowej kaplicy cmentarnej pw. Matki Bożej Bolesnej wybudowanej według projektu Andrzeja Szczebaka. 28 kwietnia 1997 r.
powstała w Woli Rzędzińskiej druga parafia,
erygowana przez biskupa Józefa Życińskiego
pw. Miłosierdzia Bożego na Podlesiu w kościele budowanym od 1985 r. Pierwszym proboszczem został ks. Stanisław Szufnara.
W Woli Rzędzińskiej bogate są tradycje muzyczne. W 1965 r. z inicjatywy Janiny Bałuszyńskiej powstał szkolny chór dziecięcy, noszący od 1989 r. nazwę Campanella. W 1984 r.
z inicjatywy Włodzimierza Siedlika z połączenia dziecięcego chóru szkolnego z głosami męskimi chóru parafialnego powstał chór Cantus,
koncertujący w Polsce i za granicą kraju. W
2004 r. jako stowarzyszenie została zarejestrowana orkiestra dęta OSP w Woli Rzędzińskiej.
Z wydarzeń, który miały miejsce w Woli
Rzędzińskiej w XXI w. należy odnotować
w 2005 r. oddanie do użytku odnowionych
obiektów sportowych i stadionów LKS Wolania oraz wyremontowanej drogi powiatowej.
W 2008 r. otwarto nowe centrum wsi ze skwerem i fontanną z zegarem słonecznym, przy
tej okazji odsłonięto odnowiony pomnik poległych za wolność. Odbyła się też uroczystość
nadania honorowego obywatelstwa gminy (po
raz pierwszy) księdzu prałatowi Janowi Franczakowi, byłemu proboszczowi w Woli Rzędzińskiej.

dr Krzysztof Moskal

FELIETON
Pod Okiem Opatrzności
Opatrzność Boża pozwala Polakom świętować 1050
rocznicę przyjęcia Chrztu Świętego
W roku 2016 mija 1050 lat od przyjęcia
Chrztu przez Polaków. Od tylu lat ochrzczeni Polacy są więc pod parasolem Opatrzności
Bożej. Wszystko zaczęło się w Wielką Sobotę,
14 kwietnia 966 roku, kiedy to wódz Polaków
Mieszko I wraz z żoną Dobrawą i Rodakami
przyjął Chrzest. Historycy podkreślają wielkie
znaczenie tego wydarzenia nie tylko na arenie
kościelnej, państwowej, ale i też międzynarodowej. Polska po przyjęciu Chrztu weszła w
świat chrześcijański, cywilizowany. Przyjęła
nie tylko nową religię, strukturę kościelną,
ale także pismo, architekturę, prawo oraz częściowo organizację państwa . Przed młodym
ochrzczonym państwem została otwarta wysoka kultura, czyli to, co niósł cały dorobek cywilizacji greckiej, rzymskiej przejęty przez Kościół w pierwszym tysiącleciu. Chrzest otwarł
zarówno przed monarchą, jak i przed całym
społeczeństwem całe bogactwo duchowe, jakie
niosła ze sobą wiara chrześcijańska. Nastąpiła
całkowita zmiana spojrzenia na człowieka, na
jego miejsce w świecie a przede wszystkim na
jego zbawienie. W sferze obyczajów, podstawą życia społecznego stał się Dekalog. Przez
Chrzest, Mieszko I umocnił sobie władzę i
wszedł do grona równych sobie rangą panujących i był przez nich traktowany jako równorzędny partner . A co bardzo ważne – Chrzest
jako sakrament i związana z nim nauka,
przyniósł Polsce Boga jako Stwórcę-Zbawiciela, Pana historii i Miłości do człowieka. W
ślad za tym chrześcijaństwo przyniosło naukę

o najwyższej godności człowieka, o sensie życia, o życiu wiecznym . Od Chrztu, cała historia Polski stała się najwspanialszym teatrem
Bosko-ludzkim, teatrem walki o prawdę mając
na uwadze zbawienie człowieka. Główne uroczystości jubileuszowe miały miejsce w Gnieźnie i w Poznaniu, którym przewodniczył legat
papieski kardynał Pietro Parolin. Watykański
kardynał wezwał Polaków do dziękczynienia
Bogu za cenne dary: wiary, pokoju i stabilności granic, świętych biskupów, a także polskich
świętych i męczenników: św. Wojciecha i św.
Stanisława, św. Maksymiliana Marię Kolbego,
św. Faustynę Kowalską oraz św. Jana Pawła
II. Najwyższe władze naszego państwa uczciły
Jubileusz 1050 - lecia Chrztu Polski, na Zgromadzeniu Narodowym w Poznaniu. Jego głównym punktem było orędzie prezydenta Rzeczpospolitej Polski do Narodu. Prezydent Andrzej
Duda powiedział: ..”Przyjmując chrzest, nasi
przodkowie wyznaczyli rdzeń, wokół którego
kształtował się wspaniały polski Naród. I gdy
było wyjątkowo źle, gdy nasi wrogowie próbowali niszczyć Kościół, aby rozsadzić fundamenty naszej tożsamości, to Naród przeciwnie,
zapełniał świątynie, tam szukając wspólnoty”.
Prezydent podkreślił, że „chrześcijańskie dziedzictwo aż po dzień dzisiejszy kształtuje losy
Polski i każdego z nas, Polaków”. Zadeklarował: „Polska jest i pozostanie wierna swojemu
chrześcijańskiemu dziedzictwu. W nim mamy
bowiem wypróbowany, mocny fundament dla
przyszłości”. Marszałek Sejmu Marek Kuchciń-

ski otwierając Zgromadzenie Narodowe na
terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, powiedział: „Chrzest Polski był kamieniem milowym w naszych dziejach, gdyż
zmienił na naszych ziemiach ład moralny,
życie codzienne i publiczne oraz stosunki społeczne, a także połączył nas trwale z chrześcijańską Europą i Rzymem”. W uchwale Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 1050
rocznicę, czytamy: „…W długich dziejach
chwały, ale i upadku Rzeczypospolitej, Naród
Polski trwał dzięki sile ducha, dzięki przykładowi męczenników, od św. biskupa Wojciecha
do bł. Księdza Jerzego Popiełuszki. Wyrazem
tego trwania było milenijne zwycięstwo 1966
roku, poprzedzone Jasnogórskimi Ślubami
Narodu i Wielką Nowenną ks. kard. Stefana
Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia… . Trzeba wiedzieć, co Ojciec Święty Franciszek powiedział do Polaków 13 kwietnia br. w czasie
audiencji w Rzymie: „Proszę Boga, aby obecne i przyszłe pokolenia Polaków pozostawały
wierne łasce Chrztu, dając świadectwo miłości Chrystusa i Kościoła” .

ks. dr Tadeusz Wolak

Tajne przepisy naszych gospodyń (10)
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