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S¹ pieni¹dze na
nowe inwestycje!
Na zakończenie roku Samorządowi Gminy
Tarnów udało się pozyskać środki zewnętrzne
na realizację kolejnych inwestycji. - Z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pozyskaliśmy środki na remont remizy OSP w Jodłówce-Wałkach oraz na rozbudowę Domu Komunalnego w Radlnej. Z Urzędu Marszałkowskiego otrzymaliśmy też środki na remont remizy
w Porębie Radlnej - mówi wójt Grzegorz Kozioł. - Ponadto jako jedyna gmina w powiecie i
jedna z nielicznych w Małopolsce drugi rok rzędu otrzymaliśmy pieniądze w ramach tzw.
„schetynówek” - dodaje. Dzięki pozyskanemu
z MSWiA milionowi złotych zostanie zbudowana ulica Stachury w Koszycach Wielkich.

JAKIE PODATKI W ROKU 2010?
Jak na numer świąteczny, temat to mało
atrakcyjny. Z jednej strony bowiem mamy
Święta Bożego Narodzenia – najbardziej
chyba lubiany czas w roku, z drugiej strony podatki - jedną z najbardziej przez nas
nielubianych obywatelskich powinności.
Nie lubimy kiedy sięga się do naszych kieszeni, po nasze, z dużym wysiłkiem zdobyte pieniądze, nie chcemy się nimi dzielić. Niemniej jednak jako praworządni obywatele demokratycznego państwa rozumiemy, że podatki płacić musimy, a ich
wysokość to jest to, co nas w całej tej społeczno-politycznej rzeczywistości najbardziej chyba interesuje. Wolimy, kiedy władza daje nam możliwość korzystania z różnych ulg, sięga nam do kieszeni po mniej,
albo przynajmniej po tyle samo, jak w poprzednim roku. Dlatego każda wiadomość,
że podatki będą niższe niż mogłyby być,
jest dobrą wiadomością.
Wiemy już, jakie „niespodzianki” w tym
względzie przygotował dla nas samorząd
Gminy Tarnów. Jak w słynnym powiedzeniu, mamy dla naszych czytelników –
mieszkańców Gminy Tarnów dwie wiadomości: dobrą i złą. Zła wiadomość jest
taka, że podatki mimo wszystko płacić
musimy. Podatek rolny, leśny, podatek od
nieruchomości czy od środków transportowych generalnie nas w roku 2010 nie
ominie. Pozostałe wiadomości są już chy-
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ba tylko wiadomościami dobrymi. Jeśli
chodzi o podatek rolny, który uzależnia
wysokość podatku od ceny 1 q żyta ustalonej na podstawie komunikatu Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego, to w
roku 2008 wskaźnik ten wynosił 58,29 zł.
Rada Gminy skorzystała wtedy ze swoich
uprawnień i obniżyła cenę skupu przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku
rolnego na obszarze gminy do kwoty 35,52
zł. Podobnie było w roku 2009, kiedy to w
komunikacie GUS-u podana była cena
55,80 zł, zaś gminni radni obniżyli tę wartość do kwoty 37,00 zł. To oznaczało, że
dla mieszkańców Gminy Tarnów podatek
rolny, który mógłby wynosić 139,50 zł od
ha przeliczeniowego, wynosił tylko 92,50
zł. Jeszcze lepsze wiadomości dla podatników podatku rolnego mamy na rok przyszły. Według komunikatu Prezesa GUS
wskaźnik ceny 1 q żyta wyniósł 34,10 zł, a
więc znacznie mniej niż w poprzednich
dwóch latach. Oznacza to, że podatnik,
który w ubiegłym roku od 1 ha przeliczeniowego płacił 92,50 zł podatku, w roku
2010 będzie płacił 85,25 zł, a więc o 7,25
zł mniej niż w roku 2009.
Podobnie jest z podatkiem leśnym. Również i jego wysokość w roku 2010 będzie
obliczana według podanego w komunikacie Prezesa GUS wskaźnika średniej ceny
sprzedaży 1 m3 drewna, z tym, że w roku

2009 było to 152,53 zł, zaś na rok 2010
wskaźnik ten wynosi 136,54 zł, a więc
o 15,99 zł mniej. Łatwo więc wyliczyć, że
również i ten podatek będziemy płacić w
niższej kwocie.
Również dobrze wygląda sytuacja, jeśli
chodzi o podatek od nieruchomości i środków transportowych. W tym przypadku dokonano jedynie czynności technicznej polegającej na podniesieniu stawek kwotowych o wskaźnik inflacji. To oznacza, że
fizycznie płacić będziemy o 3,5 % więcej niż
dotychczas, choć – biorąc pod uwagę spadek wartości pieniądza – ich faktyczna wartość pozostaje na niezmienionym poziomie
(szczegóły na www.gminatarnow.pl).
Trzeba dodać, że ustalanie niższych stawek, pozostawianie podatków na niezmienionym poziomie lub podnoszenie ich jedynie o wskaźnik inflacji oznacza de facto
rezygnację przez gminny samorząd z części należnych dochodów. Nie trzeba chyba dodawać, że jest to dla gminy wyrzeczenie, zwłaszcza w obliczu kryzysu gospodarczego. Bo kryzys tak naprawdę samorządy dotyka później niż firmy. „Tąpnięcie” w gospodarce wywołuje spadek podatków CIT, PIT, powoduje wzrost bezrobocia. I wtedy dopiero zaczyna to boleśnie
odczuwać budżet samorządów. Zmniejszają się wpływy do gminnej kasy, a rosną
wydatki, na przykład na pomoc społeczną.
- Czeka nas trudny rok, ale myślę, że zakończymy go z tarczą, a nie na tarczy –
mówi wójt Grzegorz Kozioł.
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NASZE SPRAWY

Wymieni³eœ dowód
– wype³nij NIP

Z listów do Wójta:

Zgodnie z polskim prawem osoby, które
wymieniły dowody osobiste, mają obowiązek złożyć NIP-3 dla Urzędu Skarbowego
(Dz. U. z 2004 r. nr 269, poz. 2681 z późn.
zm.). Można to zrobić przy okazji odbiorzu dowodu osobistego. W takim przypadku zostanie ono dostarczone do US w ciągu siedmiu dni.

Szanowny Panie Wójcie, co Pan jako przedstawiciel Urzędu Gminy Wola Rzędzińska
zrobił dla mojego taty (...). Któremu to 3 lata spłonoł dom, dostał pakamere robotniczom, w
której żyje poniżej godności ludzkiej, bez żadnych warónków i perspektyw do życia, ciekawe
czy Pan Wójt by tam wytrzymał w październiku lub grudniu chociaż jednom noc. Gmina
pomogła bo tak to mogę nazwać wystawić dwa pomieszczenia, ale co dalej mój Ojciec rencista z rentom nie przekraczajoncom nawet 700 zł ma to sam wykończyć nie widzę tego by dał
rade bez waszej pomocy.
Gmina obiecywała pomoc w dokończeniu budowy ale zostały tylko słowa urzędników
MOPS a ja pytam co dalej.
Czy fundusze dla pogorzelców które posiada gmina w stosunku do mego taty zostały
wyczerpane, jeśli mogę prosić pana o kontakt z moim tatom i przekazanie mu wiadomości
czy Pan jako Wójt podejmie, jakie kolwiek, kroki w dokończeniu tej budowy. Proszę o poinformowanie, co pan zamierza korespondencyjnie gdysz, tymczasowo przebywam w Z-K w
Tarnowie i nie jestem w stanie się stawić do Pana osobiście
Jeśli Urząd Gminy i Pan jako Wójt nie bendom w stanie mi wyjaśnić dlaczego została
przerwana pomoc w budowie to bende próbował w mediach może one się dowiedzom czemu
gmina zakończyła pomoc w tej budowie.
Z poważaniem
(imię i nazwisko znane redakcji)

Od nowego roku
– dowód gratis
Dobra wiadomość dla tych, którzy będą
musieli wkrótce wymienić dowód osobisty
– od 1 stycznia 2010 roku dowody osobiste wydawane będą bezpłatnie. Do tej pory
na wymianę dokumentu tożsamości trzeba było wyłożyć trzydzieści złotych.

Zmiany w zasadach
wyp³aty becikowego

Konieczne
zaœwiadczenie
lekarskie
Od 1 listopada zaszły istotne zmiany w
przepisach dotyczących przyznawania „becikowego”. Wszyscy ubiegający się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się
dziecka, jak również o dodatek do zasiłku
rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka
będą zobowiązani przedłożyć zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że matka
dziecka pozostawała pod opieką lekarską
przez okres co najmniej od dziesiątego tygodnia ciąży do porodu. To oznacza, że aby
otrzymać pieniądze, trzeba będzie „wylegitymować się” stosownym zaświadczeniem od lekarza.
A co z tymi, którzy takiego zaświadczenia mieć nie będą? - Prawo jest w tym
względzie jednoznaczne. Jeśli wniosek
został złożony po 1 listopada, to warunkiem otrzymania pieniędzy jest zaświadczenie lekarskie – wyjaśnia Maria Srebro kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Wniosek o Pomoc w Dokoñczeniu Budowy

Wójt Grzegorz Kozio³ odpowiada:
Pieniądze, które gminny samorząd wydatkuje na pomoc społeczną, są pieniędzmi podatnika i przy ich wydatkowaniu należy zachowywać szczególną ostrożność – dobrze rozeznać
sytuację osób, które tej pomocy oczekują. W przypadku, o którym mowa, gmina udzielała
daleko idącej pomocy, nawet pomimo sprzeciwu miejscowych radnych. Na zakup i transport pakamery wyłożyliśmy około 2 tys. zł. Następnie gmina zapłaciła ok. 2,7 tys. zł. za
beton na fundamenty. Dzięki staraniom gminy osoba, o której mowa otrzymała od prywatnego sponsora cegłę na budowę, a następnie wydaliśmy 1,7 tys. zł za blachę na dach. Monitorowałem na bieżąco sytuację i wiem, że na tym etapie prace się zatrzymały. Wszystko, co
zostało zrobione, odbyło się przy udziale gminy, natomiast ze swej strony osoba, o której
mówimy, nie włożyła nic. Według mojej wiedzy ten pan posiada na przykład cenne nieruchomości, które może sprzedać, a uzyskane w ten sposób środki przeznaczyć na dokończenie
budowy. Zadaniem gminy jest m. in. budowa infrastruktury komunalnej, ale na pewno nie
budowa domów dla mieszkańców – ci muszą sobie radzić sami. Jeśli mimo wszystko ten
pan uważa, że nie stać go na dokończenie budowy domu, pomożemy mu znaleźć miejsce w
domu dla bezdomnych mężczyzn.

Co s³ychaæ w DDM?
Do szczęśliwego finału dobrnęła
prowadzona przez Stowarzyszenie
„Dajmy Dzieciom Miłość” budowa
domu dla rodziny Maliszów z Wytrzyszczki, którzy w pożarze stracili
dorobek całego życia.
- Oczywiście w domu jest jeszcze dużo
do zrobienia, ale dzięki ludziom dobrej woli
Maliszowie mogą już w nim spokojnie
mieszkać. A później, powoli, krok po kroku, będą poprawiać sobie warunki życia –
podkreśla prezes Stanisław Bańbor, który
pomaga Maliszom zarówno poprzez Sto-

warzyszenie, jak i prywatnie. Ostatnio, w
oryginalny choć nieco ekscentryczny sposób zrobił Maliszom prezent mikołajkowy.
- Poprosiłem moich przyjaciół, którzy odwiedzali mnie z okazji imienin – mówi –
aby zamiast kwiatka czy upominku wrzucili datek do skarbonki z zastrzeżeniem,
że to na prezent dla rodziny Maliszów. W
ten sposób uzbierała się niemała kwota,
za którą zakupiłem pralkę i żelazko. Nie
sposób opisać słowami radości tych ludzi
– to trzeba było zobaczyć. Dla takich chwil
warto żyć – dodaje.
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GMINNE WIEŒCI
WRZESIEÑ

morządu Gminy Tarnów było nie tylko
uczestnictwo w imprezach związanych ze
świętem zaprzyjaźnionego miasta. - Odbyliśmy między innymi szereg spotkań
w miejscowych szkołach, aby rozwijać
naszą współpracę poprzez wymianę dzieci
i młodzieży – podkreśla przewodnicząca
delegacji Elżbieta Chrząszcz, zastępca
wójta Gminy Tarnów. - My mamy już w
tej kwestii sporo doświadczeń, ze strony
tornalskich szkół również ta wola współpracy jest widoczna. Mam nadzieję, że
wkrótce przerodzi się ona w konkretne
programy, na których realizację będziemy
pozyskiwać środki zewnętrze – unijne lub
wyszehradzkie – dodaje. Delegację gminnego samorządu tworzyli: Elżbieta
Chrząszcz – zastępca wójta, Irena Podraza – skarbnik gminy, Adam Ryba – kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej oraz
pracownicy urzędu gminy: Piotr Pawlina
i Daniel Beściak.

Festiwal przedszkolaków

`
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Trzysta dzieci z terenu Gminy Tarnów
wzięło udział w niedzielę, 27 września w
II Gminnym Festiwalu Przedszkolaków.
Grupy z ośmiu oddziałów przedszkolnych
przy szkołach podstawowych i czterech
przedszkoli pokazały krótkie, ale barwne
i ciekawe prezentacje pt. „Wakacyjne
wspomnienia”. Widzów zachwyciły stroje,
rekwizyty oraz dobór repertuaru. Widać
to było w werdykcie jury, które nagrodziło występujących najwyższymi notami. W
drugiej części festiwalu dzieci i ich rodziców bawili animatorzy Agencji Artystycznej „Bemolek i Wiolinka”,którzy wcielili
się w postaci z książek Astrid Lindgren.
Jako Pirat, Pipi, Tommy oraz Annika podróżowali z widzami po oceanie wakacyjnych wspomnień. W czasie trwania imprezy można było skorzystać z wielu atrakcji
m. in. z loterii fantowej, kiermaszu taniej
książki, dmuchanych zamków, przy tym
posilić się kiełbaską, a na deser zjeść słodkie ciasto. Dodatkową atrakcją był pokaz
przygotowany przez Ochotniczą Straż Pożarną w Zgłobicach. Wielu emocji dostarczyło ogłoszenie wyników konkursu plastycznego oraz odbyło się losowanie nagród. Sponsorami imprezy byli: Urząd
Gminy Tarnów, Stanisław Jędrzejczyk,

XIX Miêdzynarodowa
Galicyjska Jesieñ Literacka w Gminie Tarnów
We współpracy z Gminną Biblioteką
Publiczną, w ramach Międzynarodowej
Galicyjskiej Jesieni Literackiej, która
została zorganizowana już po raz dziewiętnasty, w piątek, 2 października w
Zespole Szkół Publicznych w Zbylitowskiej Górze odbyło się spotkanie autorskie dla uczniów gimnazjum. Jak co
roku, wziął w nim udział organizator
imprezy Andrzej Grabowski, a także
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Firma ROL-PEK, Piekarnia „G&G Gniadek”, Firma TEK-PAK oraz rodzice.

Z wizyt¹ na S³owacji
W czwartek i piątek, 10-11 września
delegacja samorządu Gminy Tarnów przebywała z oficjalną wizytą w partnerskim
mieście Tornal’a na Słowacji. Wystosowane przez słowacki samorząd zaproszenie
wiązało się z tradycyjnie obchodzonymi o
tej porze – w tym roku już po raz jedena-

sty – Dniami Miasta. Na obchodzone w
dniach 9-13 września miejskie święto złożyły się liczne zawody sportowe, gry i zabawy, programy artystyczne oraz uroczysta gala, która miała miejsce w sali teatralnej tornalskiego domu kultury w piątek,
11 września. Celem pobytu delegacji samalarka i poetka Danuta Perier-Berska
oraz pisząca wiersze nauczycielka matematyki, tłumaczka i fotograf Vera
Kopacka z Czech. Poeci prezentowali
uczniom swoją twórczość, recytowali
wiersze i opowiadali o dorobku poetyckim. Vera Kopacka mówiła o literaturze
czeskiej, a twórczość Danuty Perier-Berskiej była okazją do dyskusji nad problemami i wychowaniem młodzieży. Zadowolenia ze spotkania nie kryje kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej Adam
Ryba: Młodzież poznaje literaturę najczęściej z podręczników. Odwiedziny
poetów i tłumaczy, którzy czytają swo-

Comenius w Tarnowcu
Zespół Szkół Publicznych w Tarnowcu
znalazł się w gronie szkół, które otrzymały dofinansowanie z Komisji Europejskiej
w ramach programu „Uczenie się przez
całe życie” na realizację Dwustronnego
Partnerskiego Projektu Edukacyjnego
(Comenius) w edycji 2009. Szkoła w Tarnowcu otrzymała dofinansowanie w wysokości dwudziestu czterech tysięcy euro. W
procesie selekcyjnym (ocena formalna oraz
ocena merytoryczna) uczestniczyło 169
wniosków, z których tylko 25 uzyskało
dofinansowanie. W grupie tej znalazł się
projekt „Bez wielkiej chwały”, opracowany przez szkoły z Tarnowca i Jászalsószentgyörgy. Jego realizacja trwać będzie
dwa lata, a najważniejszym celem jest partnerska współpraca placówek edukacyjnych, wymiana uczniów, poznawanie kultury europejskiej. Działania, które podejmowane będą w zaprzyjaźnionych szkołach koncentrują się na potrzebie poprawy znajomości języka angielskiego i ukazaniu podobieństw i różnic kulturowych
pomiędzy Polską, a Węgrami. W obu szkołach zostaną stworzone zespoły uczniów i
nauczycieli, które będą realizować zaplanowane przedsięwzięcia. Funkcję koordynatorów w Tarnowcu pełnić będą dyrektor szkoły Anna Chmura i Urszula Kalita
– nauczycielka języka angielskiego.
je utwory i opowiadają o twórczości jest
dla poznawania literatury czymś bardzo
cennym. To są takie niezwykłe lekcje na
żywo – podkreśla.

Dziesiêæ lat wolañskiego
gimnazjum
We wtorek, 13 października w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Woli Rzędzińskiej miała miejsce uroczystość jubileuszu szkoły połączona z obchodami
Święta Edukacji Narodowej. Uroczystość rozpoczęła się w miejscowym kodokończenie na stronie 4
strona
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dokończenie ze strony 3

ściele Mszą świętą, którą odprawili: proboszczowie wolańskich parafii ks. Stanisław Szufnara i ks. Wiesław Książko
oraz katecheta wolańskiego gimnazjum
ks. Piotr Wrona. Następnie w sali gimnastycznej wolańskiego gimnazjum
uczniowie, nauczyciele, rodzice i przyjaciele szkoły wzięli udział w uroczystej
akademii. W części oficjalnej dyrektor
szkoły Józef Lazarowicz przypomniał
historię wolańskiego gimnazjum oraz
osiągnięcia jego uczniów oraz podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do
jego rozwoju, wręczając „Godność Przyjaciela Szkoły”. Otrzymali ją: ks. Stanisław Szufnara, Mieczysław Pastuszko,
Andrzej Prendota, Janusz Onak, Kazimierz Cecot, Józef Sztorc, Tomasz Wojdan, wójt Grzegorz Kozioł oraz Rada
Gminy Tarnów. Następnie miało miejsce wręczenie nagród dyrektora szkoły
dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi. Otrzymali je: Agnieszka Armstrong, Agnieszka GrzegórzekZając, Joanna Zaucha, Marta Niemczura, Mariola Błach, Piotr Stefanowicz,
Mariusz Widawski, Elżbieta Kałucka i
Józef Proszowski. Spośród zaproszonych gości głos zabrali: poseł Józef Rojek, wójt Grzegorz Kozioł, Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Mitera
oraz przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Andrzej Sztorc,
którego wystąpienie obfitowało w wątki autobiograficzne. W drugiej części
uroczystości gimnazjaliści przedstawili
fabularyzowaną biografię patrona wolańskiego gimnazjum ks. Władysława
Kowalczyka. W uroczystości wzięli
udział m. in. poseł Józef Rojek, wójt
Grzegorz Kozioł, zastępca wójta Elżbie-

sie plastyczno przyrodniczym „Przyrodniczy Dziennik Przedszkolaka” organizowanym przez Akademię Misia Haribo. Zadaniem dzieci było przedstawienie dwudziestodniowej obserwacji przyrody. Dzieci z grupy IV „Pszczółki”, pomimo swej „owadziej” nazwy, pod kierownictwem nauczycielki Anny Szymańskiej postanowiły obserwować ptaki. Dzięki ich obserwacjom powstał album zatytułowany „Mały Ornitolog”.
Przedszkolaki pokazały także, że nieobca jest im troska o środowisko naturalne. Najpierw pracowicie zbierały butelki typu PET, a na koniec popisały się
dużą wiedzą z zakresu ekologii. A to
wszystko za sprawą VII Ogólnopolskiej
Akcji „Drzewko za butelkę”. Przygotowany przez dzieci z zerówki „Ekologiczny słowniczek przedszkolaka” zdobył
wyróżnienie i nagrodę pieniężną w wysokości pięciuset złotych. - Ta akcja jest
doskonałą okazją, aby poprzez konkretne działania kształtować u dzieci i ich
rodziców nawyki proekologiczne, aktywizować społeczność w kierunku dbałości o środowisko naturalne i o własną
gminę – podkreśla dyrektor przedszkola Joanna Tomasik.

„Mieæ WyobraŸniê Mi³osierdzia”

ta Chrząszcz, Przewodniczący Sejmiku
Województwa Małopolskiego Andrzej
Sztorc oraz samorządowcy z Woli Rzędzińskiej i Jodłówki-Wałek: Janusz Górecki, Andrzej Prendota, Mieczysław
Kłósek i Lucjan Olszówka.

Sukcesy tarnowieckich
przedszkolaków
Dzieci z przedszkola w Tarnowcu zdobyły II miejsce w ogólnopolskim konkur-
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W środę, 21 października nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół Publicznych w Tarnowcu wzięli udział w podsumowaniu III edycji Małopolskiego
projektu „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”. W spotkaniu w Auli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie udział wzięli przedstawiciele
trzydziestu pięciu szkół z rejonu tarnowskiego, które aktywnie odpowiedziały na apel Jana Pawła II, proszącego młodzież w roku 2002 o „wyobraźnię miłosierdzia”. W ramach projektu w tarnowieckiej szkole zrealizowano cztery zadania pod wspólnym
tytułem „Daję siebie innym”, których

celem było niesienie pomocy potrzebującym oraz utrwalenie wartości wychowawczych wynikających z nauczania Jana Pawła II.

Ochotnicy oddali
krew
W niedzielę, 25 października Ochotnicza Straż Pożarna w Koszycach Małych zorganizowała akcję honorowego
krwiodawstwa. Była to już kolejna akcja honorowego oddawania krwi w OSP
Koszyce Małe i tym razem strażacy oraz
mieszkańcy Koszyc nie zawiedli. Do akcji dołączyli członkowie Klubu Honorowych Dawców Krwi przy OSP Zakrzów,
druhowie z OSP Łękawka, Zgłobic i Poręby Radlnej. Pierwsze osoby oddały
krew około godziny 8.30, a cała akcja
potrwała przez kolejne sześć godzin. Do
oddania krwi zgłosiło się ponad pięćdziesiąt osób, po wstępnym badaniu zakwalifikowało się czterdziestu dwóch dawców. W sumie pobrano 18,9 litra krwi.
Mobilne stanowisko poboru krwi zostało zorganizowane przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Tarnowie w udostępnionych pomieszczeniach Ośrodku Zdrowia w Koszycach
Małych.

Kolejny numer „TDD” –
konkurs fotograficzny
rozstrzygniêty
Piąty, październikowy numer dwumiesięcznika „Tarnowiec Dzień Dobry”
przyniósł rozstrzygnięcie konkursu na
najlepsze zdjęcie z tegorocznych dożynek
Gminy Tarnów, które odbywały się
w Tarnowcu. Nagroda – cyfrowy aparat
fotograficzny – przypadła Markowi Czubie z Tarnowca, zaś wyróżnienia i nagrody pocieszenia otrzymali: Agnieszka Boruch i Józef Sadowski z Tarnowa, Jan
Kukułka, Tadeusz Pudlewski oraz Iwona Lisowska z Tarnowca.
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zjum nr 1 w Woli Rzędzińskiej – otrzymali medale srebrne, natomiast Anna Chmura – dyrektor Zespołu Szkół Publicznych
w Tarnowcu, Dorota Puciłowska – dyrektor Szkoły Podstawowej w Porębie Radlnej i Artur Puciłowski – dyrektor Szkoły
Podstawowej w Błoniu – zostali odznaczeni medalem brązowym.

Œwiêto Niepodleg³oœci
w B³oniu

Lekcje historii z wójtem
Święto Niepodległości było okazją do
odwiedzenia gminnych gimnazjów i przeprowadzenia przez wójta Grzegorza Kozioła specjalnie przygotowanych lekcji historii. Dla młodzieży gimnazjów w Woli
Rzędzińskiej, Zbylitowskiej Górze, Koszycach Wielkich i Tarnowcu włodarz gminy Tarnów, przy pomocy kierownika
Gminnej Biblioteki Publicznej Adama
Ryby, przygotował połączoną z prezentacją multimedialną prelekcję ukazującą
zmagania polskiego społeczeństwa na
przełomie XIX/XX stulecia z zaborcami,
które w rezultacie przyniosły Polsce niepodległość. - Te spotkania nie są kolejnymi obowiązkowymi zajęciami historii z
dziesiątkami dat i wydarzeń do zapamiętania, ale dla mnie o wiele ważniejsze jest
to, żeby młodzież zrozumiała i zapamiętała, jak bardzo ważna jest niepodległość
i z jakim trudem została przez Polaków
wywalczona – podkreśla wójt. Takie lekcje historii nie są w Gminie Tarnów czymś
nowym. Kilka miesięcy temu, w okresie
poprzedzającym Dzień Flagi i Święto
Trzeciego Maja uczniowie gimnazjów
mieli okazję wysłuchać znacznie wykra-

czających poza program nauczania opowieści o naszych barwach narodowych.

Odznaczenia dla
nauczycieli
Dziewięciu nauczycieli z terenu Gminy
Tarnów otrzymało z rąk wicewojewody
małopolskiego Stanisława Sorysa odznaczenia nadane przez Prezydenta RP. Uroczystość wręczenia odznaczeń miała miejsce we wtorek, 10 listopada w krakowskim
kinie „Kijów”. W nielicznym gronie małopolskich nauczycieli uhonorowanych
Srebrnym Krzyżem Zasługi znalazła się
Bernadetta Maguda – wicedyrektor tarnowieckiego Zespołu Szkół. Złoty Medal Za
Długoletnią Służbę otrzymała natomiast
Joanna Tomasik – dyrektor Publicznego
Przedszkola w Tarnowcu. Najliczniejsze
grono nauczycieli z Gminy Tarnów zostało uhonorowanych srebrnymi i brązowymi Medalami za Długoletnią Służbę. Andrzej Muniak – dyrektor Szkoły Podstawowej w Łękawce, Barbara Nowak – dyrektor Publicznego Przedszkola w Zbylitowskiej Górze, Ewa Sojat – dyrektor Szkoły Podstawowej w Zgłobicach i Józef Lazarowicz – dyrektor Publicznego Gimna-

W środę, 11 listopada, w Błoniu tradycyjnie już miały miejsce lokalne Obchody
Święta Niepodległości. - W tym roku miały one szczególnie podniosły charakter.
Odbyły się w kościele parafialnym, co
nadało tej uroczystości modlitewny wydźwięk – podkreśla Dyrektor Szkoły Podstawowej w Błoniu Artur Puciłowski, który rozpoczął uroczystość słowem wstępnym, wprowadzając w nastrój tego niezwykle ważnego dla nas Polaków święta. Następnie uczniowie Szkoły Podstawowej w
Błoniu pod kierownictwem Jolanty Sumery, Teresy Chrzanowskiej i Małgorzaty
Boruch zaprezentowali okolicznościowy
montaż słowno-muzyczny. Z kolei młodzież z Błonia wraz z ks. Edwardem Jankowskim przygotowała „Wypominki narodowe”. Następnie proboszcz, ks. Wiesław
Czaja, dziękując wszystkim za udział w
uroczystości, podzielił się swoimi refleksjami na temat patriotyzmu dawniej i dziś.
W uroczystości, która zakończyła się odśpiewaniem hymnu „Boże coś Polskę”, złożeniem wieńców i zapaleniem zniczy na
miejscowym cmentarzu wojennym wzięli
udział m. in.: wójt Grzegorz Kozioł, radni
Stanisław Sarad i Adam Tadel, sołtys Antoni Batko, miejscowy proboszcz ks. Wiesław Czaja, ks. Stanisław Świątek, ks. prefekt Grzegorz Ociepka, alumni Seminarium Duchownego w Tarnowie oraz mieszkańcy Błonia.
dokończenie na stronie 6
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Konkurs S³owackiego
w Zbylitowskiej Górze
We wtorek, 17 listopada w Zespole Szkół
Publicznych w Zbylitowskiej Górze odbył
się Gminny Konkurs poświęcony twórczości Juliusza Słowackiego pod hasłem „Niechaj mnie Zośka o wiersze nie prosi” z okazji dwusetnej rocznicy urodzin poety. Wzięły w nim udział reprezentacje dziesięciu
szkół podstawowych z terenu gminy.
Uczestnicy mieli za zadanie wykonać pracę plastyczno-literacką „Wpisz się do pa-

„Ekologiczne” przedszkolaki
Przedszkole Publiczne w Tarnowcu znalazło się w gronie czterech przedszkoli,
które odebrały we wtorek, 10 listopada w
Senacie RP Akty Nominacji do II Etapu
XI Narodowego Konkursu Ekologicznego
„Przyjaźni Środowisku” w kategorii „Promotor Ekologii”. Tarnowieckie przedszkole reprezentowały nauczycielki Anna Szymańska i Kinga Nowak. Narodowy Konkurs Ekologiczny „Przyjaźni Środowisku”
organizowany jest już od dziesięciu lat.
Patronat Honorowy nad konkursem objął
Prezydent RP Lech Kaczyński. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w lutym przyszłego roku.

nia i Andrzej Kokoszkowie, Emilia i Bronisław Drwalowie, Helena i Józef Koziołowie, Stanisława i Józef Paluchowie, Maria i Adam Potempowie, Wiktoria i Józef
Smoleniowie oraz Janina i Augustyn Sobolowie z Woli Rzędzińskiej, Barbara
i Henryk Okońscy oraz Irena i Aleksander Widziszowie z Tarnowca, Alicja i Sta-

Wêgrzy na roboczo

GRUDZIEÑ

miętnika Juliusza Słowackiego” w formie
ozdobnej karty, rozwiązać test, w którym
należało wykazać się znajomością biografii i twórczości naszego wieszcza, oraz
wyrecytować fragment utworu poety.
Ostatnią konkurencją było chronologiczne ułożenie rysunków przedstawiających
bohatera utworu „O Janku, co psom szył
buty”. Pierwsze miejsce zajęła drużyna ze
Zbylitowskiej Góry w składzie: Natalia
Lazarowicz, Aleksandra Taraszka, Krystian Kusiak. Za recytację jury nagrodziło
uczennicę Annę Czech z Jodłówki-Wałek.
Pomysłodawcą i głównym organizatorem
konkursu była Irena Dołowa-Sajdak.

W dniach 13-15 listopada w Zespole
Szkół Publicznych przebywała z roboczą
wizytą w Tarnowcu delegacja nauczycieli
z zaprzyjaźnionej szkoły w węgierskim
Jászalsószentgyörgy. Podczas swego pobytu węgierscy i polscy partnerzy przede
wszystkim omówili realizację projektu
edukacyjnego realizowanego w ramach
programu Comenius, zwiedzili Krynicę i
Tarnów oraz Muzeum Diecezjalne w Tarnowie. Wizyta ta była kolejnym krokiem
w coraz lepiej rozwijającej się współpracy
Gminy Tarnów i Jászalsószentgyörgy.
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Delegacja Samorz¹du
Gminy Tarnów na œwiêceniach biskupich

Siedemnaście par jubilatów z Gminy
Tarnów zostało odznaczonych Medalem za
Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Uroczystość połączona z wręczeniem odznaczeń
miała miejsce we wtorek, 24 listopada w
tarnowskiej Sali Lustrzanej. Medale otrzymali: Monika i Stanisław Brońcowie z Zawady, Helena i Zdzisław Brongielowie oraz
Danuta i Marian Kwiekowie z JodłówkiWałek, Agata i Florian Brygowie, Stefa-

Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława
Mitera wzięła udział w święceniach biskupich ks. dr. Andrzeja Jeża, które odbyły
się w sobotę, 28 listopada w Bazylice św.
Małgorzaty w Nowym Sączu. Święceń w
bazylice św. Małgorzaty w Nowym Sączu
udzielił nominatowi Biskup Tarnowski
Wiktor Skworc, zaś współkonsekratorami
byli metropolita krakowski kardynał Stanisław Dziwisz oraz Nuncjusz Apostolski
w Polsce abp Józef Kowalczyk. - Bardzo
się cieszę, że mogłam osobiście pogratulować i złożyć życzenia w imieniu samorządu i mieszkańców Gminy Tarnów nowemu biskupowi pomocniczemu naszej diecezji – podkreśla Wiesława Mitera.

chał. - Kiedyś zawierały one faktycznie artykuły pierwszej potrzeby, teraz staramy się, aby
były one miłym upominkiem. Łatwiej i taniej
napełnić paczkę cukrem czy olejem, znacznie
trudniej smakołykami, które dzieci lubią najbardziej – dodaje.
- W piątek, 4 grudnia rozdaliśmy prawie
pięćset paczek w Pnikucie, Czyszkach i

Strzelczyskach, zaś następnego dnia odwiedziliśmy Polaków we Lwowie – mówi wicedyrektor koszyckiego ZSP Joanna Łątka.
W orszaku Świętego Mikołaja z Gminy Tarnów tradycyjnie też znaleźli się: wójt Grzegorz Kozioł oraz sołtys z Jodłówki-Wałek
Lucjan Olszówka, który tradycyjnie już
wywołuje uśmiech na twarzy najmłodszych
naszych rodaków zza wschodniej granicy,
ofiarowując im zabawki oraz słodkie karmelki. - Cieszę się, że są wśród nas ludzie
zdeterminowani w chęci pomocy naszym
rodakom zza wschodniej granicy, którym
żyje się naprawdę ciężko – podkreśla wójt
Grzegorz Kozioł. - Na szczęście nie daliśmy
się wystraszyć alarmującym wieściom głoszonym w mediach o epidemii świńskiej
grypy na Ukrainie, bo na miejscu okazało
się, że żadnej epidemii nie ma, i nie zawiedliśmy naszych rodaków, którzy każdego
roku na nas rzeczywiście czekają – dodaje.

Medale za D³ugoletnie
Po¿ycie

Miko³aj z Gminy Tarnów
na Ukrainie
Strach przed grypą nie zaszkodził determinacji samorządowców z Gminy Tarnów, którzy – pomni na już prawie kilkunastoletnią
tradycję – zaangażowali społeczność Gminy
Tarnów w mikołajkową akcję pomocy Polakom zamieszkałym na Ukrainie. Tradycyjnie
też koordynacją zbiórki darów dla mieszkańców Pnikutu, Czyszkach, Krysowicach czy
Strzelczyskach zajmował się Zespół Szkół
Publicznych w Koszycach Wielkich, zaś w rolę
Świętego wcielił się Jan Nowak.
Zbiórka darów, która spotkała się z bardzo
dużym zainteresowaniem i aktywnym udziałem dzieci, na prowadzona była od 28 listopada. - Nasze paczki ewoluują – podkreśla Mariusz Parcianko, dyrektor ZSP w Koszycach
Wielkich główny koordynator akcji, który jednak sam w tym roku na Ukrainę nie poje-

nisław Czermakowie z Łękawki, Franciszka i Kazimierz Korczewscy oraz Władysława i Adolf Żychowscy z Koszyc Wielkich,
a także Alina i Władysław Walasiowie ze
Zbylitowskiej Góry.
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PODZIÊKOWANIE, ODZNACZENIA
I SPRZÊT DLA STRA¯AKÓW
W poniedzia³ek, 5 paŸdziernika w domu
komunalnym w Radlnej mia³a miejsce
uroczystoœæ wrêczenia zas³u¿onym stra¿akom i samorz¹dowcom z terenu Gminy Tarnów Z³otych, Srebrnych i Br¹zowych Krzy¿y Zas³ugi, przekazania sprzêtu ratowniczo-gaœniczego oraz podziêkowania stra¿akom Gminy Tarnów za wzorow¹ akcjê ratownicz¹ przeprowadzon¹
podczas czerwcowej powodzi.
- Nasi strażacy zdali ten egzamin na
piątkę i pokazali, że można na nich liczyć
zawsze, kiedy jest potrzeba – podkreśla
wójt Gminy Tarnów Grzegorz Kozioł. –
Dlatego zorganizowanie takiego spotkania, podczas którego w imieniu naszej lokalnej społeczności wyrazimy słowa podziękowania, uznaliśmy – jako samorząd
– za swoją moralną powinność – dodaje.
Na doniosłą rolę, jaką pełniły i pełnią Ochotnicze Straże Pożarne, zwracał również uwagę wicewojewoda Stanisław Sorys w swoim
wystąpieniu poprzedzającym wręczenie Krzyży Zasługi strażakom i działaczom samorządowym. Wyraził również uznanie dla gminnego samorządu za decyzję o uzupełnieniu
sprzętu zniszczonego w wyniku akcji ratowniczej. Następnie Wicewojewoda Małopolski
dokonał aktu dekoracji. „Za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej” Złotym Krzyżem Zasługi zostali odznaczeni: Tadeusz Kurtyka, Marek Nowak, Lucjan Olszówka, Stanisław Ptak oraz Tadeusz Stach.
Mieczysław Nytko, Zofia Radzik, Piotr Rybski, Janusz Tadel i Janusz Włodarz zostali
odznaczeni krzyżem srebrnym, zaś Wiktor
Babiarz, Andrzej Głąb i Wojciech Hońdo –
brązowym. Podobnie, Złote, Srebrne i Brązowe Krzyże Zasługi postanowieniem Prezydenta RP z dnia 21 lipca 2009 roku zostały nadane „za zasługi w działalności społecznej na
rzecz ochrony przeciwpożarowej”. Krzyżem

Koordynatorem akcji, w której uczestniczy
gminny samorząd, jest tarnowskie VII LO,
a partnerami – niektóre tarnowskie szkoły
oraz miejscowy oddział Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich.

„Zielony Pierœcieñ Tarnowa” – nabory wniosków
,,Zielony Pierścień Tarnowa” – taką nazwę
nosi to Stowarzyszenie, którego członkiem –
wraz z gminami Skrzyszów, Lisia Góra,
Żabno i Wietrzychowice – jest Gmina Tarnów.
Do 2015 roku grupa otrzyma prawie jedenaście milionów złotych na realizację Lokalnej
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złotym uhonorowani zostali Władysław Biernat i Kazimierz Kościołek, krzyżem srebrnym
– Stanisław Czernecki, Stanisław Malec, Jan
Michalik, Józef Paluch i Marian Wantuch, zaś
krzyżem brązowym – Andrzej Czech, Sylwester Pacocha i Ryszard Zaucha.
W drugiej części uroczystości wicewojewoda Stanisław Sorys, wójt Grzegorz Kozioł oraz
Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Mitera dokonali przekazania zakupionego przez
gminny samorząd sprzętu pożarniczego. Jednostka OSP w Koszycach Wielkich otrzymała samochód ratowniczo-gaśniczy IVECO,
OSP w Jodłówce-Wałkach, Porębie Radlnej,
Białej i Łękawce – motopompy wraz z kompletem węży – ssawnym i tłocznym, OSP Wola
Rzędzińska – dwanaście kompletów butów
gumowych, OSP Poręba Radlna, OSP Jodłówka-Wałki, OSP Koszyce Małe oraz OSP Zgłobice otrzymały komplety radiotelefonów.
Oprócz tego przekazane zostały węże ssawne
i tłoczne na uzupełnienie stanu we wszystkich
jednostkach OSP. Miłym akcentem było przekazanie dwóch motopomp o wartości dwunastu tysięcy złotych, które dla jednostki OSP
Wola Rzędzińska zakupiła firma LEIER. Na
ręce prezesa wolańskiej OSP przekazania
dokonał reprezentant tej firmy, a jednocześnie
gminny radny Andrzej Prendota.

Dużą niespodzianką, w ostatnim punkcie
oficjalnej części uroczystości, było wręczenie
szabel. Komendant gminny OSP Jan Michalik – otrzymał szablę ze złotą rękojeścią, natomiast naczelnicy poszczególnych jednostek
– Adam Chłopek z Białej, Daniel Gniewek z
Koszyc Małych, Tadeusz Sus z Koszyc Wielkich, Krzysztof Wzorek z Łękawki, Wojciech
Hońdo – z Poręby Radlnej, Stanisław Sysło z
Woli Rzędzińskiej, Łukasz Aleksander ze Zbylitowskiej Góry oraz Marian Molek ze Zgłobic – otrzymali szable srebrne.
Samorządowo-strażacką uroczystość zakończyło wspólne spotkanie przy stole.

Strategii Rozwoju. W ramach jej realizacji
Stowarzyszenie ogłosiło właśnie nabory na
następujące działania:
* Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – pomoc może uzyskać
osoba fizyczna oraz osoba prawna albo
jednostka organizacyjna nie posiadająca
osobowości prawnej.
* Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
– pomoc finansową może uzyskać (przede
wszystkim osoba fizyczna, która podejmuje
albo wykonuje we własnym imieniu działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorca.
* Odnowa i rozwój wsi – pomoc może uzyskać osoba prawna: gmina, instytucja kultury. Dla której organizatorem jest jednostka

samorządu terytorialnego, kościół lub inny
związek wyznaniowy, organizacja pozarządowa mająca status organizacji pożytku publicznego.
* Małe projekty – pomoc finansową może
uzyskać osoba fizyczna oraz osoba prawna
albo jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej.
Szczegóły na stronie internetowej
www.lgdzpt.pl.
Biuro Lokalnej Grupy Działania ,,Zielony
Pierścień Tarnowa” mieści się w Urzędzie
Gminy Skrzyszów i jest otwarte dla beneficjentów codziennie w dni robocze w godz. 9.0015.00, tel./fax 14 6326 345, e-mail: biuro.lgdzpt@vp.pl.
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WYDARZENIA

SPOTKANIA TARNOWIECKICH SENIORÓW
„Now¹ œwieck¹ tradycj¹” sta³y siê spotkania najstarszych mieszkañców Tarnowca w ramach „K¹cika Seniora” Gminnej Biblioteki Publicznej.
Na kolejne z nich, które zostało zorganizowane w piątek, 23 października, radna Alina
Barbachen – inicjatorka „Kącika” – przygotowała rozważania nad poezją Jana Pawła II.
O twórczości Karola Wojtyły opowiadał Adam
Ryba – kierownik Gminnej Biblioteki, a Alina Barbachen czytała wiersze papieża. Zapewne sprawiła to ciepła atmosfera, że po zakoń-

czeniu dyskusji o poezji papieża, kolejne kwadranse spotkania seniorzy wypełnili śpiewem,
tańcem i żartami.
W andrzejkowej atmosferze przebiegało natomiast kolejne spotkanie, które odbyło się w
czwartek, 26 listopada. Tym razem seniorzy
zagościli do budynku szkoły. O wigilii św. Katarzyny i św. Andrzeja, wróżbach, przepowiedniach oraz andrzejkowych obyczajach w dawnej Polsce opowiadała Magdalena Dudek. Swoimi uwagami na temat tego, co przetrwało z
dawnej tradycji, podzielili się tarnowieccy seniorzy. W tak ciepłej i serdecznej atmosferze

nie mogło oczywiście zabraknąć muzyki. Pięknego głosu i profesjonalnego akompaniamentu na organach elektronicznych użyczyła Marta Półtorak. Zaproszeni goście mogli rozsmakowywać się w specjalnie przygotowanych na
tę okazję przez członkinie „Kącika seniora” potrawach i wypiekach. W wigilii św. Andrzeja
uczestniczyli również wójt Grzegorz Kozioł,
zastępca wójta Elżbieta Chrząszcz i radni Alina Barbachen oraz Mieczysław Srebro, kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej Adam Ryba,
dyrektor ZSP w Tarnowcu Anna Chmura oraz
kierownik CAK Anita Minor.

SZTANDAR DLA ZAWADZKIEJ SZKO£Y
W œrodê, 14 paŸdziernika mia³a miejsce uroczystoœæ nadania sztandaru Szkole Podstawowej im. o. Zbigniewa Strza³kowskiego w Zawadzie po³¹czona z gminnymi obchodami Œwiêta Edukacji Narodowej.
Uroczystości rozpoczęły się w zawadzkim
kościele pw. św. Marcina Mszą świętą, której przewodniczył ks. bp Władysław Bobowski. Bezpośrednio po Mszy świętej uczestnicy uroczystości przeszli do szkolnej sali
gimnastycznej, w której odbyła się dalsza
część obchodów. Otworzył ją okolicznościowym przemówieniem włodarz Gminy Tarnów Grzegorz Kozioł. Podkreślił on wyjątkowy charakter uroczystości, która w życiu
szkoły zdarza się tylko raz. Nawiązał też
do uwiecznionej na sztandarze osoby Patrona. - Konieczność pokazywania młodym
ludziom autorytetów, wskazywania przykładów do naśladowania dostrzegli już starożytni Rzymianie, współzałożyciele naszej
europejskiej cywilizacji, wyrażając to maksymą: „Verba docent, exempla trahunt” „słowa uczą, ale przykłady pociągają” –
mówił wójt Grzegorz Kozioł, witając gości,
wśród których znaleźli się m.in. ks. bp Władysław Bobowski, poseł Józef Rojek, dyrektor tarnowskiej delegatury Małopolskiego
Kuratorium Oświaty Urszula Blicharz, wizytator Małopolskiego Kuratorium Oświaty Stanisław Siadek, prezes tarnowskiego
oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego Józef Sadowski, Wikariusz Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w
Krakowie - ojciec Paweł Dybka oraz dwaj
bracia ojca Zbigniewa Strzałkowskiego. Nie
zabrakło pocztów sztandarowych ze szkół
podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Tarnów.
Następnie miało miejsce przekazanie
sztandaru. Na ręce dyrektora szkoły przekazała go Rada Rodziców na czele z jej
przewodniczącą Justyną Tyrką. Przejąwszy sztandar z rąk rodziców, Krzysztof
Nowak zaprezentował go obecnym na
uroczystości gościom, a następnie przekazał uczniowskiemu pocztowi sztandarowemu. Tuż potem miało miejsce ślubowanie uczniów na sztandar. Tę część uroczystości zakończyło krótkie wspomnienie o Patronie Szkoły.
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W drugiej części uroczystości poświęconej gminnym obchodom Święta Edukacji
Narodowej wójt Gminy Tarnów wręczył
nagrody wyróżniającym się nauczycielom.
Otrzymali je: Elżbieta Szczerba (Szkoła
Podstawowa w Zgłobicach), Urszula Babiarska (Szkoła Podstawowa w JodłówceWałkach), Józef Lazarowicz, Jolanta Lalik,
Jolanta Onak (Publiczne Gimnazjum nr 1
wWoli Rzędzińskiej), Bożena Muniak
(Szkoła Podstawowa w Łękawce), Małgorzata Simajchel (Zespół Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Koszycach
Małych), Katarzyna Wstępnik (Szkoła Podstawowa nr 2 w Woli Rzędzińskiej), Anna
Partyńska, Grażyna Bernacik (Szkoła Podstawowa w Zawadzie), Tadeusz Bernady
(Zespół Szkół Publicznych w Koszycach
Wielkich), Barbara Drwal, Marta NocońZiaja (Szkoła Podstawowa nr 1 w Woli Rzędzińskiej), Małgorzata Mytnik (Szkoła Podstawowa w Porębie Radlnej), Marta Przeszłowska, Renata Tyńska, Wioletta Musiał,
Małgorzata Pamuła (Zespół Szkół Publicznych w Tarnowcu), Zofia Grzybowska oraz
Barbara Kałdan-Molczyk (Szkoła Podstawowa w Błoniu).
Włodarz Gminy Tarnów wręczył także
stypendia dla uczniów. Otrzymali je: Michał Krys (Szkoła Podstawowa w Błoniu),

Weronika Drwal, Kinga Pióro (Zespół Szkół
Publicznych w Tarnowcu), Patryk Zaucha,
Wojciech Pinas, Agata Kozioł (Szkoła Podstawowa nr 1 w Woli Rzędzińskiej), Rafał
Kuta, Bartłomiej Mordyl (Publiczne Gimnazjum nr 1 w Woli Rzędzińskiej), Teresa
Milówka i Michał Sroka (Zespół Szkół Publicznych w Koszycach Wielkich).
Natomiast pięciu nauczycieli – Regina Ligęza, Urszula Kupczyk (Zespół Szkół Publicznych w Tarnowcu), Lucyna Podraza
(Publiczne Gimnazjum nr 1 w Woli Rzędzińskiej), ks. Tomasz Gołąbek (Szkoła
Podstawowa w Zgłobicach) oraz Renata
Mleczko (Publiczne Przedszkole nr 1 w
Woli Rzędzińskiej) – odebrało z rąk wójta
Grzegorza Kozioła akty nadania stopnia
awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. W dalszej części uroczystości dyrektor zawadzkiej szkoły wręczył również swoje nagrody wyróżniającym się nauczycielom
i pracownikom szkoły. Miłą niespodzianką
było wystąpienie prezesa ZNP Józefa Sadowskiego i wręczenie trzem nauczycielkom – Krystynie Rosół, Barbarze Rybskiej
oraz Celinie Czarnik Złotych Odznak
Związku Nauczycielstwa Polskiego.
Uroczystości zakończył krótki program
artystyczny przygotowany przez uczniów
zawadzkiej szkoły.

NOWINY TARNOWSKIEJ GMINY

LUDZIE

Wyró¿nienia dla gminnych samorz¹dowców
obdarzyli mnie zaufaniem, oddając swój
głos. Jest to dla mnie znak, że kierunek,
jaki obraliśmy, rozpoczynając pracę w samorządzie, jest właściwy i cieszy się społeczną akceptacją – mówi wójt gminy Tarnów. - Chcę także podkreślić, że znalezienie się w gronie laureatów tak prestiżowego konkursu jest nie tylko moim osobistym wyróżnieniem. Jest to sukces całej
naszej gminy – zarówno samorządu, jak
i jej mieszkańców – dodaje.
Atrybutem laureatów konkursu jest kapelusz z napisem „Najlepszy Wójt Małopolski”. Taki właśnie kapelusz od 8 listopada znajduje się w posiadaniu włodarza
Gminy Tarnów.

Innowator
Tegoroczna jesieñ obfitowa³a w my i potrafi je skutecznie rozwiązywać.
Dzięki temu, że jest zarówno sołtysem wsi,
nagrody i wyró¿nienia dla na- jak i radnym gminy, potrafi skutecznie
szych gminnych samorz¹dow- zabiegać o wykonanie koniecznych prac
na terenie sołectwa, jak i w gmiców. Szczêœliw¹ passê rozpo- zarówno
nie – dodaje włodarz Gminy Tarnów, któczêt¹ 11 paŸdziernika przez ry niespełna miesiąc później został laureso³tysa Tarnowca, wiceprze- atem prestiżowego X Konkursu im. Wincentego Witosa na Najlepszego Wójta Mawodnicz¹cego Rady Gminy Jana łopolski.
Nowaka z powodzeniem konKapelusz dla Wójta
tynuowa³ w listopadzie i na poNa konkurs organizowany przez dziencz¹tku grudnia wójt Grzegorz nik „Polska Gazeta Krakowska” napłynęło prawie 66 tysięcy głosów z całej MałoKozio³.
So³tys z Tarnowca w gronie najlepszych so³tysów Ma³opolski
Jan Nowak zajął czwarte miejsce w konkursie „Najlepszy Sołtys Województwa
Małopolskiego AD 2008” organizowanym
przez Małopolskie Stowarzyszenie Sołtysów pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego, którego
uroczyste rozstrzygnięcie miało miejsce
w Kalwarii Zebrzydowskiej. - O wysokim
miejscu Jana Nowaka zadecydowały realizowane w 2008 roku osiągnięcia inwestycyjne i rzeczowe, dobra współpraca z
mieszkańcami i samorządem gminnym
oraz zaangażowanie Sołtysa w działania z
zakresu inicjatyw lokalnych, kultury i promocji sołectwa – podkreśla sekretarz Gminy Alicja Kusior. Dodajmy, że ważną rolę
odegrała także opinia, jaką wystawił Janowi Nowakowi wójt Gminy Tarnów oraz
Gminne Koło Sołtysów. - Bardzo się cieszę, że działalność Jana Nowaka została
tak dobrze oceniona przez komisję konkursową – podkreśla wójt Grzegorz Kozioł. Sołtys cieszy się bardzo dobrą opinią
wśród mieszkańców, jest postrzegany jako
osoba energiczna, dostrzegająca potrzeby
innych i umiejąca pomagać osobom potrzebującym. Dba również o rozwój sołectwa i
podnoszenie poziomu życia mieszkańców.
Szybko reaguje na pojawiające się proble-

NOWINY TARNOWSKIEJ GMINY

polski. Zgłoszono 64 kandydatów. Oprócz
Grzegorza Kozioła wyróżnieni zostali: Leszek Skowron – Korzenna, Tadeusz Patalita – Mszana Dolna, Andrzej Dziwisz –
Raba Wyżna, Janusz Kwaśniak – Borzęcin, Elżbieta Burtan – Zabierzów, Janusz
Potaczek – Niedźwiedź, Marek Jamborski
– Kocmyrzów-Luborzyca, Marian Zalewski – Szczurowa i Władysław Sadowski –
Kamienica. Odbierając wyróżnienie z rąk
wicepremiera Waldemara Pawlaka, przewodniczącego Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski Kazimierza Barczyka
oraz redaktora naczelnego „Gazety Krakowskiej” Tomasza Lachowicza, wójt
Grzegorz Kozioł podkreślał wartość tej
nagrody, w której najcenniejsze jest to, że
jest ona przyznawana po głosowaniu
mieszkańców. - Bo my pracujemy dla naszych mieszkańców. Zwłaszcza wtedy, kiedy nasi mieszkańcy nas doceniają, to jest
to dla nas wyróżnienie szczególne. Chciałbym gorąco podziękować przedstawicielom
naszej społeczności, którzy tutaj dzisiaj są,
z przewodniczącą Rady Gminy Wiesławą
Miterą, za docenienie mojej pracy – podkreślał. Natomiast Wojciech Kozak – członek zarządu Województwa Małopolskiego,
gratulując Grzegorzowi Koziołowi, po raz
kolejny porównał gminę Tarnów do Wenecji i dodał, że to chyba jedyna taka gmina w Polsce.
- Chciałbym serdecznie podziękować
wszystkim naszym mieszkańcom, którzy

Ponadto wójt Gminy Tarnów znalazł się
w gronie czterech wójtów z całej Polski,
którzy uzyskali nominacje do nagrody Innowator w kategorii „Najbardziej podziwiany wójt”. Konkurs ten, w odróżnieniu
od plebiscytu na najlepszego wójta Małopolski, w którym swoją aprobatę dla danego samorządowca wyrażają mieszkańcy, jest wyrazem aprobaty środowiska samorządowego. W konkursie głosy oddają
osoby stojące na czele jednostek samorządowych, a więc wójtowie, burmistrzowie,
starostowie, prezydenci i marszałkowie.
Nominują one osoby, które następnie pod-

dawane są ocenie w głosowaniu. Ciekawostką jest, że w wąskim, czteroosobowym
gronie wójtów nominowanych do nagrody
znalazło się aż dwóch reprezentantów Powiatu Tarnowskiego – oprócz Grzegorza
Kozioła był to wójt Skrzyszowa – Józef
Gądek. Pozostali dwaj nominowani wójtowie to: Adam Jaskulski – Wójt Gminy
Świdnica i Paweł Szczepankiewicz – Wójt
Gminy Wierzbinek.
Obok Grzegorza Kozioła i Józefa Gądka
nominowani byli także dwaj inni małopolscy samorządowcy: w kategorii „Najbardziej Podziwiany Marszałek Województwa” nominację uzyskał Marek Nawara,
zaś w kategorii „Najbardziej Podziwiany
Starosta” - Jan Puchała Starosta Powiatu Limanowskiego.
strona

9

TRUDNE TEMATY

Zostañ œwiadkiem
Licznie zgromadzeni goœcie uczestniczyli w œrodê, 11 listopada w uroczystych obchodach Œwiêta Niepodleg³oœci, zorganizowanych przez samorz¹d
Gminy Tarnów. By³o to równoczeœnie
podsumowanie projektu realizowanego w ramach programu „Warto pamiêtaæ”, który powsta³ dziêki inicjatywie Województwa Ma³opolskiego a
koordynowanego przez Ma³opolski
Instytut Kultury.
Projekt miał na celu szereg działań patriotyczno-edukacyjnych dla dzieci, młodzieży oraz mieszkańców Gminy Tarnów
nawiązujących do trzech rocznic i podkreślających ich znaczenie, a mianowicie do
70. rocznicy wybuchu II wojny światowej,
30. rocznicy pierwszej pielgrzymki Jana
Pawła II do Polski oraz 20. rocznicy wyborów w 1989 roku.
W ramach realizacji projektu w Zespole
Szkół Publicznych w Tarnowcu odbywały
się warsztaty teatralne i muzyczne dla
młodzieży oraz spotkania, podczas których

uczniowie
pod
okiem nauczycieli
przygotowali trzy
sale muzealne „Muzeum jednego wieczoru”, konkurs
plastyczny „Trzeba
dać świadectwo”
dotyczący wyobrażeń rzeczywistości
wojennej dla młodzieży Gminy Tarnów i młodzieży węgierskiej oraz widowisko „Zostań świadkiem”, które było
zbiorem tekstów poetyckich związanych z
rocznicami, faktów z historii Polski, etiud
teatralnych, piosenek wykonywanych przez
dwa zespoły – szkolną grupę wokalną „Remedium” oraz zespół rockowy „Sweet revenge”, który wykonywał nowoczesne autorskie aranżacje znanych piosenek związanych z tematem projektu oraz projekcji
krótkich filmów dokumentalnych obrazujących omawiane wydarzenia.
Celem projektu „Zostań świadkiem”
było zintegrowanie mieszkańców

wokół działań związanych z rocznicami, stworzenie warunków do dialogu
międzypokoleniowego dotyczącego doświadczeń historycznych, dokumentacja relacji świadków wydarzeń historycznych, prezentacja różnych wymiarów patriotyzmu, aktywny udział
świadków historii, promowanie miejsc
historyczno-kulturowych związanych
z rocznicami.
Szczegóły dotyczące projektu można
znaleźć na stronie http://wartopamietac.info.

Czy znów grozi nam powódŸ?
Zima za pasem, a więc większych opadów deszczu nie ma się co spodziewać. Nie
będzie też pewnie zalań i podtopień.
Prawdopodobnie mamy kilka miesięcy
spokoju aż do wiosny, kiedy przyjdą roztopy lub później, kiedy rozpoczną się
pierwsze wiosenne burze. - Co się dzieje,
że po większej burzy już mamy powódź i
klęskę żywiołową? – dziwią się mieszkańcy, nie zastanawiając się, że często sami
są winni takiego stanu rzeczy. Pierwszą

Są w gminie takie rowy...
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przyczyną są niestety niedrożne, zarośnięte i zbyt płytkie rowy melioracyjne,
które nie są w stanie przyjąć naraz dużej
ilości wody. Konsekwencją są zalania,
podtopienia, a następnie żale do władz samorządowych, że nie dbają o utrzymanie
rowów i wnioski o wypłatę. Tymczasem
prawo w tym względzie mówi coś zupełnie innego. W Prawie wodnym (art. 77
punkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku)
czytamy, że: utrzymywanie urządzeń

melioracji wodnych szczegółowych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów. Jeżeli zatem na terenie naszej posesji znajduje się rów melioracyjny czy przepływa przez nią potok, to naszym obowiązkiem jest jego koszenie, oczyszczanie,
odmulanie czy pogłębianie. Jeśli zatem
rowy na naszej posesji są niedrożne, zarośnięte lub zbyt płytkie, to sami sobie
będziemy winni, kiedy znów zaleje nas
powódź.

…i są też takie. Ciekawe, kogo pierwszego zaleje woda?

NOWINY TARNOWSKIEJ GMINY

WYDARZENIA
W okresie zimowym kwiatów na chodnikach przed naszymi posesjami sadziæ nie bêdziemy, ale koniecznoœæ ich
utrzymania jest naszym obowi¹zkiem przez ca³y rok. I tak, jak w lecie powinniœmy usun¹æ z nich trawê, tak w zimie
naszym obowi¹zkiem jest dbaæ o ich dro¿noœæ – usuniêcie œniegu i lodu. Tylko w takim przypadku unikniemy k³opotów, kiedy ktoœ siê na nich potknie i na przyk³ad z³amie nogê.

Można tak...

...ale można też i tak.

Z bezradnoœci do aktywnoœci
Ju¿ po raz drugi na terenie
Gminy Tarnów, w partnerstwie
z gminami Pleœna i Skrzyszów
zorganizowany zosta³ program
aktywizacji osób bezrobotnych
„Z bezradnoœci do aktywnoœci”. Uroczyste podsumowanie
projektu mia³o miejsce w
czwartek, 19 listopada.
To już druga edycja projektu współfinansowanego przez Unią Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki
w ramach Priorytetu VII „Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwienie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz poprawę skuteczności funkcjonowania instytucji Pomocy Społecznej w Regionie”. - Już
pierwsza edycja projektu cieszyła się dużym powodzeniem, a jego realizacja stworzyła podwaliny do dalszego rozwoju aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców naszej gminy – podkreśla Maria Srebro, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, odpowiedzialnego za realizację projektu, którego nadrzędnym celem
była kompleksowa pomoc merytoryczna,
doradcza i psychologiczna dla osób korzystających ze wsparcia w GOPS. Oznacza
to, że w praktyce projekt zakładał realizację rozmaitych kursów i szkoleń, a także
konsultacji ze specjalistami. - Podjęte działania przyczyniły się do przezwyciężenia
problemów nieradzenia sobie w trudnych
sytuacjach, podniesienia wiedzy o osobistych predyspozycjach zawodowych oraz
zwiększenia samodzielności, co w efekcie
w znaczny sposób zwiększy czynność społeczną, a przede wszystkim zawodową osób
objętych programem – konkluduje Maria
Srebro. Przeprowadzone warsztaty ukie-
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runkowane były pod kątem poruszania się
na rynku pracy, zdobycia nowych umiejętności, racjonalnego gospodarowania budżetem domowym oraz radzenia sobie z
problemami wychowawczymi dzieci. - Dodatkowo dla beneficjentów projektu zorganizowaliśmy szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy jako element szkolenia przyszłego pracownika, a także do
wyboru praktyczny kurs gotowania. W
programie znalazło się m. in. gospodarowanie budżetem domowym, podstawy
zdrowego stylu życia i zdrowego żywie-

nia, kurs krawiecki, florystyczny oraz
podstaw obsługi komputera – mówi Maria Srebro. - Sądzę, że kursy te były niezwykle przydatne osobom pochodzącym
z rodzin wielodzietnych, które często nie
radzą sobie z codziennymi obowiązkami osób prowadzących dom – dodaje. Dodatkowo w dniach 15-25 sierpnia, w ramach realizacji projektu zorganizowano
letni wypoczynek dla dzieci uczestniczek.
Ogólna wartość realizowanego programu to ponad pół miliona złotych.

Galicyjska Akademia Przesz³oœci ¯AK
w Nowodworzu i B³oniu
Gmina Tarnów znalazła się w gronie Beneficjentów Unii Europejskiej
i uzyskała dofinansowanie ze środków
Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego dla projektu pod nazwą:
Utworzenie ośrodka kultury „Galicyjska Akademia Przeszłości ŻAK” w Nowodworzu i Błoniu.
Projekt obejmuje przebudowę dwóch istniejących budynków komunalnych: w Nowodworzu oraz w Błoniu z przeznaczeniem
na ośrodek kultury. Zakres prac w Nowodworzu obejmuje: trzy pomieszczenia świetlicowe i multimedialne, pomieszczenia pomocnicze, pomieszczenia sanitarne, komunikacyjne, place dojścia oraz parkingi. Natomiast zakres prac w Błoniu obejmuje: salę
świetlicową i multimedialną, pomieszczenia pomocnicze, pomieszczenia sanitarne,
komunikacyjne oraz place dojścia. Szacowany koszt robót budowlanych: 1 657 884
złote. Natomiast szacowany koszt wyposa-

żenia w meble i sprzęt komputerowy, nadzór inwestorski oraz promocję projektu to
394 385 złotych. Część projektu została już
zrealizowana. W roku 2008 wykonano roboty rozbiórkowe I piętra i nowy dach budynku w Nowodworzu.
Powstała w wyremontowanych obiektach
Galicyjska Akademia Przeszłości ŻAK prowadzić będzie promocję dziedzictwa kulturowego Galicji, oraz dokumentować wydarzenia historyczne dotyczące eksterminacji
Żydów. Zostaną wykorzystane wszystkie
dostępne źródła wiedzy o historii i kulturze
autonomii galicyjskiej w promocji jej dziedzictwa w obszarze ościennych gmin, województwa i Polski. Specjalna oferta skierowana będzie do dzieci i młodzieży szkolnej.
Wartość całkowita projektu to 2 052 269
złotych. Umowa o dofinansowanie nr
MRPO.03.03.01-12-083/08-00-IXA/812/FE/
09 zawarta została z Zarządem Województwa Marszałkowskiego w czwartek, 12 listopada.
strona
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MEDALE WOLAÑSKICH JUDOKÓW
Znakomicie spisuj¹ siê w sezonie jesiennym m³odzi zawodnicy z UKS
Wolania. Du¿ym sukcesem judoków
zakoñczy³y siê Mistrzostwa Ma³opolski w Judo M³odzików, które odby³y
siê w sobotê, 17 paŸdziernika w Wolbromiu, Miêdzynarodowy Turniej z
okazji Dnia Niepodleg³oœci o Puchar
Liberty, jaki odby³ siê w sobotê, 7 listopada w Bytomiu, a tak¿e Otwarta
Licealiada, Gimnazjada i Igrzyska
M³odzie¿y Szkolnej w judo, które
mia³y miejsce w dniach 28-29 listopada w Krakowie.
W Wolbromiu startowało czterech zawodników UKS Wolania, którzy zdobyli
trzy złote medale i jedno czwarte miejsce.
W swoich kategoriach zwyciężyli: Patrycja
Zięba, Iwona Dziurawiec oraz Patryk Mazur, zaś tuż za podium uplasował się Jakub Makowiec. Warto dodać, że wszyscy
złoci medaliści swoje walki wygrali przed
czasem, zaś zdobywca czwartego miejsca –
Jakub Makowiec był debiutantem na tak
ważnej imprezie, co świadczy o wysokim
poziomie wyszkolenia zawodników.
W bytomskim turnieju, w którym brało
udział ponad trzystu zawodników i zawodniczek z Polski i zagranicy, Patryk Mazur i

Jakub Makowiec zdobyli medale brązowe.
Nieco gorzej spisały się ich klubowe koleżanki – Patrycja Zięba i Iwona Dziurawiec
– które ukończyły turniej na siódmych miejscach.
Grad medali – bo aż sześć – przypadło
grupie wolańskich judoków uczestniczących w dniach 28-29 listopada w Otwartej
Licealiadzie, Gimnazjadzie i Igrzyskach
Młodzieży Szkolnej w judo w Krakowie. Na
pierwszym miejscu w swej kategorii uplasowała się Patrycja Zięba, natomiast aż
czterech wolańskich judoków – Justyna
Dziurawiec, Monika Mordyl, Jakub Flis
i Jakub Makowiec – zajęli miejsca drugie.
Trzecią lokatę w swej kategorii wywalczył
Norbert Makowiec.
Sześć medali wolańskich judoków z Licealiady było odpowiedzią starszych kolegów na sukces najmłodszych judoków
wolańskiego UKS-u, którzy w sobotę, 21
listopada brali udział w Międzynarodowym Turnieju Judo w Krośnie. W tym turnieju zawodnicy z Woli Rzędzińskiej zdobyli tylko o jeden medal mniej od starszych
kolegów. Pierwsze miejsce zdobył Filip
Walkowicz, na pozycji drugiej uplasowała
się Klaudia Fitrzyk, trzecie miejsca zajęli
Daria Arslan, Kamil Pora i Piotr Esmund.
O włos od medalu był także Dominik Grela, któremu ostatecznie przypadło jednak
miejsce tuż „za pudłem”.

Sukcesy odnoszą nie tylko zawodnicy
UKS Wolania, ale również i trener – Tomasz Wojdan, który zdobył brązowy medal
Mistrzostw Europy Masters, jakie odbyły
się w dniach 14-15 listopada we włoskim
Lignano. Tomasz Wojdan, startujący w
przedziale wiekowym 35-39 lat w kategorii do 81 kilogramów, w drodze do medalu
pokonał kolejno reprezentantów Rumunii,
Włoch, Francji, w walce o wejście do finału
uległ reprezentantowi Włoch – późniejszemu zwycięzcy tej kategorii wagowej. W
walce o brązowy medal pokonał natomiast
przed czasem reprezentanta Rosji. Srebro
Tomasza Wojdana to jeden z dwóch medali, jakie wywalczyła na wspomnianych ME
reprezentacja Polski. Warto przypomnieć,
że w przed pięciu laty w Wiedniu podczas
Mistrzostw Świata Masters Tomasz Wojdan w tej samej kategorii wiekowej i wagowej wywalczył tytuł wicemistrza świata.
Jak podkreślają przedstawiciele wolańskiego UKS-u, tak liczne starty w zawodach i
sukcesy nie byłyby możliwe, gdyby nie pomoc sponsorów. Jednym z nich jest właścicielowi firmy budowlanej z Koszyc Wielkich
Faustyn Makowiec. - Pragnę serdecznie panu
Faustynowi Makowcowi za wsparcie w wyjazdach na turnieje oraz za zorganizowanie i
sfinansowanie obozu sportowego przed startami w turniejach judo – podkreśla Tomasz
Wojdan trener wolańskich judoków.

Andrzejki integracyjne w Woli Rzêdziñskiej
Jak co roku w Gimnazjum w
Woli Rzêdziñskiej goœci³o we
œrodê, 25 listopada prawie setkê niepe³enosprawnych dzieci
i m³odzie¿y.
- Dla szkoły jest to wielkie święto, a
dla młodzieży egzamin dojrzałości. I tym
razem uczniowie zdali go wzorowo –
podkreśla dyrektor gimnazjum Józef Lazarowicz. - Miesięczne przygotowania,
którymi kierowały Halina Jarowska
i Bożena Wach zaowocowały wspaniałą
imprezą – dodaje.
Zarówno gimnazjaliści jak i goście przy
muzyce zespołu TWIST, we wspaniałej
dekoracji przygotowanej przez Annę Wajdę bawili się przez kilka godzin. Młodzież
i ich opiekunów odwiedzili miedzy innymi
wójt Gminy Tarnów Grzegorz Kozioł,
Przewodniczący Sejmiku Województwa
Małopolskiego Andrzej Sztorc, Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Mitera oraz
przyjaciel gimnazjum Kazimierz Cecot.
Atmosfera sprawiła, że goście bawili się
razem z młodzieżą. Organizatorzy dziękują wszystkim sponsorom, dzięki którym
ta impreza może się odbyć.
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A już za rok dziesiąta, jubileuszowa zabawa integracyjna, na którą już umówili
się gimnazjaliści z dziećmi i młodzieżą z
Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Firmie Tarel, Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego ze Zbylitowskej Góry
i Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niepeł-

nosprawnych „Pomocna Dłoń”.
- Zachęcamy inne szkoły do podjęcia
współpracy z niepełnosprawnymi, ponieważ chcemy się podzielić radością, którą
otrzymujemy jako organizatorzy corocznej
Integracyjnej Zabawy Andrzejkowej – podkreśla dyrektor Lazarowicz.
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FOTOREPORTA¯

Œwiêty Miko³aj odwiedzi³ przedszkolaki
W dniach 4 i 7 grudnia, tradycyjnie
jak co roku przedszkola i oddziały
przedszkolne w Gminie Tarnów odwiedził Święty Mikołaj. Spotkaniom tego
czcigodnego świętego z najmłodszymi
mieszkańcami naszej gminy towarzyszyło wiele radości i emocji. Każda grupa przygotowała dla Mikołaja niespo-
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dziankę. Były piosenki i wierszyki oraz
wspólne pląsy i zabawy, którym czcigodny Biskup z Miry chętnie się oddał.
Rozmowom i pytaniom nie było końca,
a wszystko po to, by sprawdzić autentyczność gościa. Pytany o sanie i renifery, wyjaśniał przedszkolakom, że z
powodu braku śniegu musiał do nich

przyjechać samochodem. Żegnając się,
obiecywał dzieciom, że jeśli tylko będą
grzeczne na pewno nie zapomni o nich
również i w następnym roku. Podczas
tegorocznej akcji mikołajkowej zostało
rozdanych 520 paczek przygotowanych
przez Centrum Animacji Kulturalnej
Gminy Tarnów.
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Pod Okiem Opatrznoœci

OPATRZNOŒCIOWI LUDZIE NA
NASZEJ DRODZE ¯YCIOWEJ
Na początku naszych rozważań o Bożej
Opatrzności przywołajmy zdarzenie z życia
św. Jana Marii Vianney’a proboszcza z Ars,
który w Roku Kapłańskim patronuje wszystkim kapłanom w Kościele Powszechnym.
Ilustruje je statua stojąca przy drodze u wjazdu do francuskiej miejscowości Ars, a przedstawiająca ks. Jana Vianney’a rozmawiającego z chłopcem. Postawiono ją na pamiątkę wydarzenia, które miało miejsce w 1818
roku. Ks. Vianney nie mógł trafić do swej
nowej parafii i zapytał spotkanego na drodze chłopca, którędy można dojść do Ars.
Chłopiec pokazał nowemu proboszczowi drogę. Wtedy późniejszy patron proboszczów powiedział do chłopca: „Ty mi pokazałeś drogę do Ars, a ja Ci pokażę drogę do nieba”.
Jakiż to szczęśliwy chłopiec, który na swojej
drodze życiowej spotkał kapłana pokazującego mu drogę do nieba!
Na zawsze pozostanie w pamięci nasz wielki rodak z Wadowic Ojciec Święty Jan Paweł
II. Na jego życiowej drodze do objęcia stolicy
Apostolskiej w Rzymie stanęło wielu opatrznościowych ludzi – przede wszystkim rodzice Emilia i Józef, brat, kapłani, nauczyciele,
koledzy i koleżanki, a także środowisko akademickie, w którym wzrastał pod względem
intelektualnym oraz ubogacał swoje człowie-

CO POWIE RYBA?
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wieczności. Niestety, niejednej dziewczynie
czy chłopcu wracającym ze szkoły lub z pracy stanął na drodze zły człowiek i stało się
nieszczęście. Tego samego również doświadczają dorośli ludzie.
Trzeba powiedzieć, że źli ludzie z dopustu
Opatrzności Bożej tarasujący nam drogę
życiową, nieświadomie hartują nas do czynienia dobra, a nie naśladowania ich. Oczywiście wtedy przejdziemy przez kłody rzucane nam pod nogi na naszej drodze, gdy do
zamysłu Opatrzności Bożej dojdzie integralna koncepcja człowieka, czyli współpraca z
łaską Bożą. Nie lekceważmy zatem starego
powiedzenia wypływającego z pobożności
chrześcijańskiej: „Strzeżonego Pan Bóg strzeże”. Bóg dał człowiekowi rozum po to, by go
używał na swojej doczesnej drodze do domu
Ojca. Dlatego naszą życiową drogę polecajmy Opatrzności Bożej pełni ufności w Jej
opiekę, pomni na słowa Biblii: „Czy On nie
widzi dróg moich, a kroków mych nie rachuje?” (Hi 41, 4).
ks. dr Tadeusz Wolak

CZY W£ADZA CZYTA?

Tarnowscy bibliotekarze do dziś wspominają
pewną wizytę, w czasie której, jeden z wysoko
postawionych urzędników, poproszony przez
dyrektora biblioteki o pieniądze na nowe książki, odpowiedział zdziwiony: „Będą komputery, po co wam książki?” Ten reprezentant władzy najprawdopodobniej uległ absurdalnemu
przekonaniu, że komputer zastąpi książkę, ale
przede wszystkim był on na bakier z czytelnictwem. Od razu było widać, że nie lubi książek i
nie bardzo rozumie potrzeby ich kupowania i
gromadzenia w bibliotekach.
Niestety, z przykrością muszę stwierdzić,
że tak negatywny stosunek władzy do bibliotek nie jest w naszym kraju zjawiskiem zupełnie wyjątkowym. Opowieści moich kolegów i koleżanek – kierowników i dyrektorów bibliotek, na temat mało przyjaznych
zachowań niektórych przedstawicieli władz
samorządowych zapełniłyby wiele stron papieru. Jednak ostatnio wydarzyło się coś
znacznie gorszego, a mianowicie od bibliotek odwróciła się władza centralna.
W połowie września bieżącego roku w Ministerstwie Kultury zakończono opracowanie projektu noweli ustawy o działalności
kulturalnej, która między innymi miałaby
zezwolić na łączenie bibliotek z innymi instytucjami kultury. Nie jest to pomysł nowy,
strona

czeństwo. Ogromną rolę w życiu Karola Wojtyły odegrał ks. kardynał Adam Sapieha, który spotkał Wojtyłę – maturzystę w wadowickim liceum, a potem nowowyświęconego ks.
Karola Wojtyłę wysłał na studia do Rzymu.
Inni opatrznościowi ludzie w życiu ks. Karola
Wojtyły – to parafianie razem z księżmi w Niegowici i Krakowie w kościele św. Floriana,
młodzież, z którą tak chętnie pracował. I oczywiście ks. Prymas Tysiąclecia Stefan Wyszyński. Jak sam często podkreślał, „gdyby nie było
Prymasa Stefana Wyszyńskiego, nie byłoby
Polaka na Stolicy Piotrowej”. Ponadto na
życiowej drodze ks. Wojtyła spotkał wielu innych ludzi, wśród których dojrzewał do sterowania Kościołem Powszechnym.
Pomyślmy, ilu dobrych ludzi spotkaliśmy
na naszej drodze życiowej, którym zawdzięczamy katolickie wychowanie do miłości Boga
i bliźniego, rozwój intelektualny, przygotowanie do zawodu, start do życia w małżeństwie i
rodzinie, itp. Byli to opatrznościowi ludzie,
którym na wieki winniśmy dziękować. A są
nimi: rodzice, rodzeństwo, nauczyciele, wychowawcy, kapłani, mąż i żona, pracodawcy, dobrzy koledzy i koleżanki. Trzeba dodać, że wymienione powyżej osoby – to widzialni Aniołowie Stróżowie, którzy pomagają nam dojść
do świętości, by oglądać Boga-Stwórcę w

wszak ustawa o bibliotekach z 1997 roku
nie zabraniała żadnych łączeń, dlatego niektórzy wójtowie i burmistrzowie skwapliwie
korzystali z okazji i próbowali realizować
najprzeróżniejsze, czasem nawet bardzo
orientalne pomysły. Niech za przykład posłuży koncepcja pewnego burmistrza, który
koniecznie chciał połączyć bibliotekę z zakładem zieleni miejskiej. Na szczęście, nie
została zrealizowana. A swoją drogą, czasami zadaję sobie pytanie, czym w tej nowopowstałej instytucji zajmowałyby się bibliotekarki?
Biblioteki jednak łączono i to przede
wszystkim z domami kultury, nadając nowym instytucjom czasami bardzo dziwne
nazwy np. Centrum Kultury i Czytelnictwa.
Te zjednoczeniowe koncepcje kończyły się
różnie, nierzadko fatalnie. W gminach działalność bibliotekarska zaczynała upadać, a
bibliotekarki zatrudniano między innymi
do: organizowania dożynek, festynów, zawodów drużyn strażackich, zawodów sportowych itp. W 2001 roku udało się niedobrą
ustawę poprawić i wszystko wróciło do normy, ale tylko na parę lat.
Pomysł Ministerstwa, czyli powrót do starego nie tylko spędza sen z oczu większości
bibliotekarzy bibliotek publicznych, ale tak-

że niepokoi specjalistów. Jego skutki chyba
najlepiej opisał profesor Jacek Wojciechowski z Instytutu Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego: „To oznacza zniszczenie tego co udało się w swoim czasie osiągnąć. W rzeczywistości jest to krok ku zagładzie bibliotek wiejskich. Nikt – poza Rosjanami – tego na świecie nie zrobił”. Pewnie nie wszędzie będzie aż tak źle, ale o tym
jak będzie i tak zadecydują samorządy.
Zbliża się koniec roku. W bibliotekach
zaczyna się okres statystyk i analizy czytelnictwa. My postanowiliśmy przy okazji podsumować czytelnictwo naszych samorządowców. Jednak nie zaglądaliśmy do kartotek wójtów i radnych, nie szukaliśmy informacji o liczbie pożyczanych książek oraz
ewentualnych zainteresowaniach czytelniczych. Przeliczyliśmy za to ilość pieniędzy
na nowe książki, obejrzeliśmy wyposażenie
bibliotek, nasyciliśmy wzrok nowymi piecami, obejrzeliśmy budynki bibliotek i ich otoczenie, a na koniec, tak dla pewności, sprawdziliśmy czy biblioteka jeszcze nazywa się
biblioteką i odetchnęliśmy z ulgą. Wszystko
wskazuje na to, że u nas władza czyta.
Adam Ryba
Autor jest kierownikiem Gminnej
Biblioteki Publicznej Gminy Tarnów
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