
W tym roku rolnicy, a także 
spora część mieszkańców gminy 
Tarnów spotkała się pod koniec 
sierpnia w Jodłówce-Wałkach, 
aby podziękować Stwórcy 
za zebrane plony. 
Miejscowość ta była gospoda-
rzem gminnych dożynek.

— Wstąpienie Polski do Unii Euro-
pejskiej spowodowało, że nie wystarczy 
już teraz tylko dobrze gospodarzyć na 
swoim kawałku ziemi. Trzeba opraco-
wywać strategie, dostosowywać profil 
produkcji do zmieniających się wy-
mogów rynku, wypełniać liczne do-
kumenty, by móc ubiegać się o dopłaty 
bezpośrednie — mówił wójt gminy 
Tarnów Piotr Molczyk. — Dzisiaj 

z dumą mogę powiedzieć, że rolnicy 
z Małopolski a także naszej gminy 
zdali ten egzamin. W zdecydowanej 
większości potrafili skorzystać z unij-
nych pieniędzy, potrafili odnaleźć się 
w nowej sytuacji, nie zatracając przy 
tym tego wszystkiego, co piękne w pol-
skiej tradycji, czego przykładem są 
pięknie wykonane wieńce dożynkowe.

Dokończenie – str. 10, 
fotoreportaż z dożynek str. 7-10

Lepsze, ładniejsze i wygodniejsze

Zgodnie z zapowiedziami w tym 
roku samorząd gminy Tarnów 
mocno postawił na poprawę 
stanu gminnych dróg. 
Zrealizowanych zostało kilka 
dużych inwestycji drogowych, 
a ponadto nowe nakładki 
asfaltowe pojawiły się 
na drogach o łącznej długości 
przeszło 5 kilometrów. 
Na same nakładki wydano około 
miliona złotych 
(wraz z inwestycjami na które 
ogłaszane były osobne przetargi, 
kwota na modernizację dróg 
sięga 2 mln zł).

Gruntownie w tym roku przebu-
dowana została ul. ks. Kędronia, 

biegnąca przez centrum Koszyc Wiel-
kich (nowa nawierzchnia i chodnik). 
Dobiega także końca przebudowa (a w 
zasadzie budowa od nowa) ul. Koloro-
wej w Zgłobicach i przebudowa „Leśni-

cy” w Woli Rzędzińskiej (nawierzchnia 
z kostki betonowej).

Warto jeszcze dodać, że gmina Tar-
nów partycypowała w kosztach zaku-
pu nowych płyt chodnikowych przy 
przebudowie drogi głównej przez Wolę 
Rzędzińską (inwestycję tę realizowało 
Starostwo Powiatowe – o zakończeniu 
modernizacji dwóch powiatowych dróg 
w Woli Rzędzińskiej piszemy na stronie 
15). Podpisane zostało porozumienie ze 
starostwem odnośnie wspólnej budo-
wy chodnika przy drodze powiatowej 
Zgłobice – Błonie.

Cały czas czynione były ponadto 
starania w celu pozyskania pieniędzy 
z budżetu państwa na odbudowę dróg 
zniszczonych przez ulewne deszcze.

Jeśli warunki atmosferyczne pozwo-
lą to niewykluczone, że na drogach 
gminnych jeszcze w tym roku zreali-
zowanych zostanie kilka dodatkowych 
przedsięwzięć.

Szczegóły na stronie 4
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Chodnik przy 
ul. Wesołej
Rusza budowa chodnika dla 

pieszych przy drodze gmin-
nej – ul. Wesoła w Koszycach 
Małych (etap I). Na długości 
332 metrów powstanie chodnik 
z kostki wibroprasowanej (sze-
rokość – 1,5 m). Prace zakoń-
czyć się mają w pierwszej poło-
wie grudnia br.

Wypłaty  
od początku 
grudnia
Agencja Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa podała 
informację, że od 1 grudnia br. 
rozpocznie wypłatę dopłat bez-
pośrednich za 2005 rok.

Należna dopłata w euro za 
hektar przeliczona zostanie 
po kursie 1 euro – 3,91 zł. 
W pierwszej kolejności dopłaty 
otrzymać mają rolnicy, których 
dotknęła klęska żywiołowa.

Przypomnijmy, że termin 
składania wniosków o przy-
znanie płatności bezpośrednich 
do gruntów rolnych w 2005 
roku trwał od 15 marca do 
31 maja. W Urzędzie Gminy 
z pomocy przy wypełnianiu 
wniosków skorzystało 165 rol-
ników, natomiast większa ilość 
osób zgłaszała się bezpośrednio 
do ARiMR na ul. Lwowskiej 
w Tarnowie.
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Pani Wanda Lis, sołtys Zawady zajęła IV 
miejsce w konkursie na Najlepszego Sołty-

sa Małopolski w 2004 roku, zorganizowanym 
przez Małopolskie Stowarzyszenie Sołtysów.

Pani Wanda Lis funkcję sołtysa Zawady peł-
ni od 1994 roku, tj. trzecią kadencję. Radną 
gminy Tarnów jest drugą kadencję. Cieszy się 

autentycznym autorytetem i poważaniem nie 
tylko mieszkańców Zawady. Z jej doświadcze-
nia i wiedzy korzystają kolejne pokolenia samo-
rządowców gminy Tarnów. Wręczenie nagrody 
odbyło się w Skomielnej Białej (gmina Lubień). 
Kilka dni później gratulacje złożyli jej przedsta-
wiciele kierownictwa Urzędu Gminy.

25 lat temu świat przecierał 
oczy ze zdumienia. Pol-

ska, tak okrutnie doświadczo-
ny przez historię naród Europy, 
głośno upomniała się o warto-
ści, którym zawsze była wierna. 
Wobec spontanicznie organi-
zujących się w wolny związek 
zawodowy milionów Polaków 
bezsilne było nawet tak wielkie 
imperium zła, jakim był ówcze-
sny Związek Sowiecki.

Wolnościowy zryw udało się 
stłumić, ale jeszcze tylko raz, 
ostatni raz. Dziewięć lat po po-
wstaniu „Solidarności” sypały 
się już na dobre pomniki Leni-
na, Dzierżyńskiego, posypał się 
w końcu mur berliński. Stali-
śmy się ważną częścią wolnego 
świata.

Później różnie układała się 
nasza sytuacja wewnętrzna. Nie 
brakowało gorzkich rozczaro-
wań. Okazało się, że dawna 
nomenklatura partyjna w III 
RP wciąż cieszy się niczym 
nie zasłużonymi przywilejami, 
a przedstawiciele prześlado-
wanej przez nich opozycji żyją 

w nędzy, zapomnieniu...
Dziś jednak, obchodząc 25 

rocznicę narodzin „Solidarno-
ści”, można mieć satysfakcję 
z kilku powodów. Prawda hi-
storyczna coraz bardziej wy-
chodzi na światło dzienne. Śro-
dowiskom postkomunistycznej 
lewicy nie udało się – mimo 
wielu wysiłków – sparaliżować 
prac Instytutu Pamięci Naro-
dowej. Dziś nawet ci, którzy 
ćwierć wieku temu stali „po 
drugiej stronie barykady” mu-
szą uznać zasługi działaczy 
„Solidarności”. Dziś już chyba 
nikt nie może mieć żadnych 
wątpliwości, kto wówczas miał 
rację.

Satysfakcję można mieć i z 
tego powodu, że w roku, w któ-
rym tak wiele się mówi o Sierp-
niu 80, o polskiej drodze do 
wolności, w wyborach parla-
mentarnych i prezydenckich 
sromotną klęskę ponieśli ci, 
którzy z zadeklarowanych ko-
munistów przemienili się nagle 
w postępowych socjaldemokra-
tów. Satysfakcję można mieć, 

bo znów naszym wyborem za-
dziwiliśmy świat. Bo najwyższy 
urząd w państwie powierzyli-
śmy człowiekowi tego zaszczy-
tu jak najbardziej godnemu. 
Człowiekowi wykształconemu, 
dobrze merytorycznie przygo-
towanemu do tej funkcji, ale 
także przywiązanemu bardzo 
do naszej historii, kultury, co 
udowodnił doprowadzając do 
powstania – jako prezydent 
stolicy – Muzeum Powstania 
Warszawskiego.

Naszą pamięć, naszą wdzięcz-
ność dla tych wszystkich, którzy 
z narażeniem własnego życia 
pracowali na to, abyśmy mogli 
dokonywać teraz prawdziwie 
demokratycznych wyborów, 
wyrazimy symbolicznie także 
w naszej gminie, wmurowując 
13 grudnia na frontowej ścia-
nie budynku Urzędu Gminy 
przy ul. Krakowskiej 19 tablicę 
upamiętniającą 25 rocznicę po-
wstania „Solidarności”.

Rafał Kubisztal

            ◆◆◆

Naszą postawą znów zaskoczyliśmy świat
25 lat temu świat przecierał oczy ze zdumienia. Polska, tak okrutnie doświad-
czony przez historię naród Europy, głośno upomniała się o wartości, którym 
zawsze była wierna. Wobec spontanicznie organizujących się w wolny związek 
zawodowy milionów Polaków bezsilne było nawet tak wielkie imperium zła, 
jakim był ówczesny Związek Sowiecki.

Korzystamy z jej doświadczenia

FELIETON
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Na tę inwestycję mieszkańcy Jodłów-
ki–Wałek czekali od wielu lat. — Do 

tej pory lekcje z wychowania fizycznego mie-
liśmy w zwykłej sali lekcyjnej, przerobionej 
na taką mini salę gimnastyczną. O takiej 
z prawdziwego zdarzenia mogliśmy tylko 
pomarzyć. Szczerze mówiąc, nie wierzyłam 
iż doczekam w tej szkole chwili, gdy taka 
sala, sala naszych marzeń będzie oddawana 
do użytku — wyznaje Grażyna Grzegor-
czyk, dyrektor Szkoły Podstawowej w Jo-
dłówce–Wałkach. 

Teraz lekcje wf prowadzone są w salce 
o wymiarach 5,5 na 8 metrów. Obecnie 

powstająca sala będzie mieć wymiary 24 
na 12 metrów. Z istniejącym budynkiem 
szkoły połączona będzie przewiązką. 
Oprócz tego budowane jest pełne zaple-
cze: szatnie, natryski, magazyny.

— To wszystko dzięki temu, że znaleź-
li się ludzie w naszej gminie, którzy do-
brze rozumieją sprawy oświaty — nie ma 
wątpliwości pani Grażyna Grzegorczyk 
— Doceniamy to, że w tak krótkim czasie 
wójt Piotr Molczyk i obecna Rada Gminy 
tak wiele zrobili dla naszej szkoły, jak rów-
nież środowiska. Przecież gdy rozpoczynali 
pracę nie było nawet działki pod budowę 

sali. A dziś? Zresztą, każdy widzi...
Warto jeszcze przypomnieć, że sa-

morząd pozyskał pieniądze na budowę 
sali gimnastycznej z Funduszu Rozwoju 
Kultury Fizycznej. Środki finansowe są
zagwarantowane, umowa z wykonawcą 
podpisana. Nic już nie stanie na prze-
szkodzie, aby za kilkanaście miesięcy na 
parkiecie na stałe zadomowiły się dzieci 
i młodzież, a obiekt oświatowy w Jo-
dłówce–Wałkach był powodem do dumy 
wszystkich mieszkańców tej pięknej i uro-
kliwej miejscowości.

(der)

Spełniają się marzenia mieszkańców Jodłówki–Wałek
Ten widok ogromnie cieszy mieszkańców Jodłówki–Wałek. Chodzi o wznoszone w szybkim tempie mury sali  
gimnastycznej przy tamtejszej Szkole Podstawowej. Obiekt już teraz robi wrażenie.  
— Przecież on jest dużo większy niż istniejąca szkoła — mówi z niedowierzaniem jeden z mieszkańców.

W ramach działania „Odnowa wsi oraz 
zachowanie i ochrona dziedzictwa 

kulturowego” zgodnie z Sektorowym Pro-
gramem Operacyjnym „Restrukturyzacja 
i modernizacja sektora żywnościowego 
oraz rozwój obszarów wiejskich 2004–
–2006”. Urząd Gminy Tarnów wystąpił 
z wnioskiem, który został złożony w De-
partamencie Środowiska i Rozwoju Wsi 
w Krakowie o dofinansowanie projek-
tu pod nazwą „Utworzenie Lapidarium 
w Porębie Radlnej”. Wniosek został za-

kwalifikowany do współfinansowania
a kwota przyznanej dotacji wynosi 32 tys. 
787 zł. Środki własne gminy na finanso-
wanie projektu to kwota 17 tys.213 zł.

Utworzenie lapidarium ma na celu 
stworzenie odpowiedniego miejsca do wy-
eksponowania historycznych pozostałości 
(krzyże, tablice nagrobne, epitafia), zwią-
zanych z historią Poręby Radlnej i okolic. 
Lapidarium utworzone zostanie w bez-
pośrednim sąsiedztwie drogi wojewódz-
kiej, prowadzącej do przejścia graniczne-

go w Koniecznej. Dodatkowym atutem 
miejsca jest usytuowanie na wzniesieniu 
z widokiem na malownicze krajobrazy. 
Planuje się utworzenie punktu widokowe-
go w obrębie lapidarium.

Elementy wyposażenia — krzyże i ta-
blice nagrobne z nazwiskami poległych 
oraz cmentarzy z czasów I wojny świa-
towej pochodzą z okolic naszej gminy 
i w miarę możliwości będą pozyskiwane 
z gmin ościennych.

17 października w drodze przetargu 
została wyłoniona firma, która wykona
prace związane z utworzeniem lapida-
rium. Ich zakończenie planuje się do 30 
listopada br.

(an)

Będą gromadzone historyczne pozostałości
W Porębie Radlnej powstaje lapidarium. Będą w nim gromadzone  
historyczne pozostałości (krzyże, tablice nagrobne, epitafia).  
Projekt zyskał finansowe wsparcie samorządu województwa małopolskiego.
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GMINNE DROGI. Przeszło 5 kilometrów nowych nakładek asfaltowych

Lepsze, ładniejsze i wygodniejsze

str. 4

Na same nakładki wydano 
około miliona złotych 

(wraz z inwestycjami na które 
ogłaszane były osobne przetargi, 
to kwota na modernizację dróg 
sięga 2 mln zł).

Gruntownie w tym roku 
przebudowana została ul. ks. 
Kędronia, biegnąca przez cen-
trum Koszyc Wielkich (nowa 
nawierzchnia i chodnik). Dobie-
ga także końca przebudowa (a w 
zasadzie budowa od nowa) ul. 
Kolorowej w Zgłobicach i prze-
budowa „Leśnicy” w Woli Rzę-
dzińskiej (nawierzchnia z kostki 
betonowej).

Oprócz tego nowe nakładki 
asfaltowe pojawiły się praktycz-
nie we wszystkich sołectwach. 
I tak: w Błoniu wyasfaltowa-
na została droga „Kopaliny”, 
w Białej parking koło remizy, 
w Koszycach Małych – ul. Li-
powa i Źródlana, w Koszycach 
Wielkich ciąg dalszy ul. Liścia-
stej i ul. Pasieka, w Porębie Ra-
dlnej – droga „Granice” i koło 
cmentarza, w Tarnowcu – ul. 
Dembnicka (prace w trakcie), 
w Woli Rzędzińskiej I – droga 
„do stacji” i do Domu Nauczy-
ciela (asfalt lada dzień), w Woli 
Rzędzińskiej II – droga na Jo-
dłówkę, w Jodłówce-Wałkach 
– droga „Górówka”, w Łękawce 
– droga koło szkoły, w Zbyli-
towskiej Górze – ul. Kwiatowa, 
ul. Kościelna, ul. Wątok, ul. 
Żołędziowa, ul. Wyszyńskiego, 
ul. O. Kaweckiego, w Zawadzie 
– „Łabnówka” i w Zgłobicach 
– ul. Bajeczna, ul. Tęczowa, ul. 
Złocista, ul. Jałowcowa, ul. Krę-
ta oraz ul. Zielona. W tej ostat-

niej miejscowości poprawiana 
będzie także nawierzchnia ul. 
Rzemieślniczej.

Warto jeszcze dodać, że gmi-
na Tarnów partycypowała 
w kosztach zakupu nowych płyt 
chodnikowych przy przebudo-
wie drogi głównej przez Wolę 
Rzędzińską (inwestycję tę reali-
zowało Starostwo Powiatowe). 
Podpisane zostało porozumienie 
ze starostwem odnośnie wspólnej 
budowy chodnika przy drodze 
powiatowej Zgłobice – Błonie.

Cały czas czynione były po-
nadto starania w celu pozyska-
nia pieniędzy z budżetu państwa 
na odbudowę dróg zniszczonych 
przez ulewne deszcze. Z pierw-
szej transzy (190 tys. zł) udało 
się wyremontować przepusty 
pod drogami gminnymi w Wo-
li Rzędzińskiej i Koszycach 
Małych, a także przeprowadzić 
remont ul. Brzozowej w Zgło-
bicach, drogi w Błoniu (wzdłuż 
Dunajca) oraz dróg w Porębie 
Radlnej i Łękawce.

Z drugiej transzy (80 tys. zł) 
wyremontowano ul. Sportową 
w Zbylitowskiej Górze, ul. Spa-
cerową w Koszycach Małych 
oraz częściowo „Łabnówkę” 
w Zawadzie. Trzecia transza 
(120 tys. zł) niedawno dotarła do 
gminy. Za te pieniądze zrobiony 
zostanie remont drogi „Zde-
bówka” w Zawadzie i „Krzyska” 
w Woli Rzędzińskiej.

Jeśli warunki atmosferyczne 
pozwolą to niewykluczone, że 
na drogach gminnych jeszcze 
w tym roku zrealizowanych zo-
stanie kilka dodatkowych przed-
sięwzięć.                    

(der)

Zgodnie z zapowiedziami w tym roku samorząd gminy 
Tarnów mocno postawił na poprawę stanu gminnych 
dróg. Zrealizowanych zostało kilka dużych inwestycji 
drogowych, a ponadto nowe nakładki asfaltowe pojawiły 
się na drogach o łącznej długości przeszło 5 kilometrów. 
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Przedszkole w Tarnowcu w ciągu ostat-
nich dwóch lat znacznie zmieniło swój 

wygląd. To sprawia, że coraz więcej rodzi-
ców zapisuje do niego swoje dzieci.

W obecnej kadencji samorządu zmie-
niony został stropodach na dach dwuspa-
dowy. Wymieniono także okna oraz wyre-
montowano sanitariaty.

W ostatnich miesiącach budynek zo-
stał docieplony. Wyremontowano ponad-
to szatnię. A dzięki nowej elewacji cały 
obiekt, w którym swoją siedzibę ma także 
biblioteka, prezentuje się niezwykle oka-
zale.

Decyzją wójta gminy Tarnów, od 1 wrze-
śnia utworzony został w przedszkolu 
czwarty oddział. Przybyło bowiem dzieci 
do niego uczęszczających. W obecnym 

roku szkolnym zapisanych zostało do nie-
go 107 przedszkolaków.

(der)

OŚWIATA

str. 5

1 września dla dzieci 
w naszej gminie skończył 
się czas letnich zabaw, 
beztroskiego spędzania 
czasu. Trzeba było  
powrócić do obowiązków 
związanych z nauką. 
Władze samorządowe 
gminy Tarnów wzięły 
udział w inauguracji 
roku szkolnego, która 
odbyła się w Szkole Pod-
stawowej w Łękawce.

A rok szkolny 2005/06 — 
podobnie jak poprzed-

ni — rozpoczął się w naszej 
gminie w bardzo dobrej at-
mosferze. Wydatkowane przez 
samorząd pieniądze na oświa-
tę, w tym także na inwestycje, 
plasują nas w ścisłej czołówce 
w Małopolsce. Szkoły nie tyl-
ko są modernizowane i rozbu-
dowywane, ale także powstają 
przy nich boiska sportowe, 
korty tenisowe, place zabaw... 
Ponadto nauczyciele nie mu-
szą się obawiać o pracę.

— Gratuluję, iż na Pańskim 
terenie są szkoły, których wyso-
kie rezultaty dydaktyczne i wy-
chowawcze są wspaniałą wizy-
tówką. Wyniki te w znaczący 
sposób wpłynęły na najwyższe 
pozycje kształcenia uczniów 
Małopolski w skali kraju. 
Osiągnięcia te były możliwe 
dzięki współpracy z władzami 

samorządu i osobistemu zaan-
gażowaniu pana wójta, za co 
serdecznie dziękuję — napisała 
w specjalnym liście do wójta 
Piotra Molczyka małopolska 
kurator oświaty Elżbieta Lęcz-
narowicz.

Pani kurator podkreśliła, że 
wspieranie szkół i placówek, 
pomoc w modernizowaniu 
i tworzeniu bazy szkolnej, są 
niewątpliwie jednym z czyn-
ników sprzyjających w osią-
ganiu tak wysokich wyników 
nauczania.

Warto przypomnieć, że 
w czasie wakacji w szkołach 
gminy Tarnów wykonano 
cały szereg inwestycji. M.in. 
w Zespole Szkół Publicznych 
w Tarnowcu wymienione zo-

stały okna. Na placu przed 
szkołą powstał kort tenisowy 
(piszemy o nim na str. 15). 
W Szkole Podstawowej i Gim-
nazjum w Zbylitowskiej Gó-
rze wykonano izolację ścian 
przyziemia i drenaż opaskowy. 
Wymalowano także korytarze. 
W Szkołach Podstawowych 
w Koszycach Małych i Błoniu 
także zrobiono izolację ścian 
i drenaż opaskowy. Zagospo-
darowany został teren wokół 
szkoły w Koszycach Małych, 
przy szkole w Błoniu powstał 
ponadto plac zabaw dla dzie-
ci. W Szkole Podstawowej 
w Zgłobicach zmodernizowa-
no sekretariat, wyasfaltowane 
zostały boiska. Ogrodzony zo-
stał teren wokół szkoły w Za-

wadzie. W Łękawce trwają 
prace związane z budową 
boisk szkolnych. Przedszkole 
w Tarnowcu znacznie zmieni-
ło swój wygląd (nowa elewacja 
— piszemy o tym poniżej). 
Dobiegają końca prace przy 
budowie gimnazjum w Koszy-
cach Wielkich. 

Ponadto budowane są dwie 
nowe sale gimnastyczne — 
w Jodłówce–Wałkach  (pisze-
my o tym także w obecnym 
numerze) i Zawadzie oraz roz-
budowywany obiekt oświato-
wy w Woli Rzędzińskiej II.

(der)

◆◆◆
Ledwie umilkły w Jodłówce– 

Wałkach rozmowy na te-
mat udanych w naszej wsi do-
żynek, przystąpiono do organi-
zacji uroczystości rozpoczęcia 
roku szkolnego. W miejscowej 
parafii modlono się o pomyśl-
ny, bezpieczny rok szkolny.

Uroczystość szkolna poświę-
cona była wychowaniu patrio-
tycznemu i obywatelskiemu. 
W szczególny sposób uczczo-
no 66 rocznicę wybuchu II 
wojny światowej. Minutą ciszy 
oraz złożeniem kwiatów i za-
paleniem znicza na cmentarzu 
żołnierskim złożono hołd bo-
haterom września 1939 roku.

Uwagę zwrócono również 
na 25 rocznicę powstania „So-
lidarności”. Wyjaśniono dzie-
ciom, jakie znaczenie miał ten 
ruch dla naszego narodu.

K. Cyza

ŁĘKAWKA. Inauguracja w dobrych nastrojach

Nasze szkoły są najlepsze...

W Szkole Podstawowej w Łękawce – podobnie jak w innych placówkach 
oświatowych w gminie – 1 września wspominano nie tylko rocznicę wy-
buchu II wojny światowej, ale także powstania „Solidarności”

Z nową elewacją  
i czwartym  
oddziałem

Dzięki nowej elewacji budynek przedszkola, 
w którym mieści się również biblioteka, pre-
zentuje się bardzo okazale

W przedszkolu w Tarnowcu przybyło dzieci, 
utworzony został czwarty oddział
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W imieniu mieszkańców wsi Zawada serdecznie dziękuję panu wójtowi Piotrowi Molczykowi oraz radnemu ze 
Zbylitowskiej Góry panu Ryszardowi Fedorowi, którzy podjęli skuteczne starania w sprawie pozyskiwania żyw-
ności z programu Unii Europejskiej i dostarczania jej do naszej wioski.

Obdarowywani mieszkańcy na moje ręce składają wyrazy wdzięczności w krótkich słowach „Bóg zapłać”.
Otrzymywane produkty żywnościowe pozwalają na odciążanie skromnych budżetów rodzin będących w trud-

nej sytuacji materialnej.
Serdecznie dziękuję również panu Henrykowi Kuklińskiemu, który zajmuje się załadunkiem, rozładunkiem 

i transportem ww. produktów żywnościowych dla mieszkańców sołectwa Zawada.
Radna i sołtys wsi Zawada

Wanda Lis

Uczcili 25 rocznicę powstania „Solidarności”
Na frontowej ścianie 
budynku Urzędu Gminy 
Tarnów  
przy ul. Krakowskiej 19 
wmurowana zostanie 
tablica upamiętniająca 
25 rocznicę powstania 
„Solidarności”. 

Tak zdecydowali radni gmi-
ny Tarnów na sesji, która 

odbyła się w połowie września. 
Przyjęli też rezolucję, w której 
w sposób szczególny dziękują 
Papieżowi Janowi Pawłowi II, 
ks. Jerzemu Popiełuszce i płk 
Ryszardowi Kuklińskiemu za 
ich olbrzymi wkład w budowę 
wolnej, demokratycznej Pol-
ski.

W uchwale, przyjętej przez 
radnych jednogłośnie, zapisa-
no iż projekt tablicy oraz tekst 
napisu zostanie przyjęty od-
rębną uchwałą. Jej odsłonięcie 
nastąpi 13 grudnia br., w ko-
lejną rocznicę wprowadzenia 
stanu wojennego.

Radni jednogłośnie przy-
jęli także — przedstawioną 
przez wójta Piotra Molczyka 
— rezolucję upamiętniającą 
ćwierć wieku narodzin „So-
lidarności”. Zapisano w niej 
m.in.: „Ciesząc się swobodami 
obywatelskimi oddajemy naj-
wyższy hołd Temu, bez którego 
nie byłoby wolnej Polski. Słowa 
naszego Ojca Świętego Jana 
Pawła II, wypowiedziane na 
Placu Zwycięstwa w Warsza-
wie — Niech zstąpi Duch Twój 
i odmieni oblicze Ziemi, tej 

Ziemi – były sygnałem by po-
wstać z kolan. Pragniemy także 
przypomnieć zasługi ks. Jerzego 
Popiełuszki, który za głoszenie 
prawdy zapłacił najwyższą cenę 
oraz wielkiego Polaka — płk 
Ryszarda Kuklińskiego, który 
świadomy zagrożeń dla Polski 
zdecydował się na heroiczny 
czyn”.

Z całą stanowczością po-
tępiono tych, którzy wów-
czas stali „po drugiej stronie 
barykady”, posuwając się do 
czynów tak haniebnych jak 

wysłanie na ulice czołgów 
przeciwko własnym Roda-
kom.

Obecny na sesji przewodni-
czący małopolskiej „Solidarno-
ści” Wojciech Grzeszek powie-
dział, że uchwała Rady Gminy 
Tarnów, nawiązująca do na-
rodzin Związku, jest najod-
ważniejszą i najlepiej oddającą 
historyczną prawdę, jaką do 
tej pory słyszał w wykonaniu 
samorządów. W uroczystości 
wziął też udział współtwórca 
tarnowskiej „Solidarności”, 

poseł w sejmie kontraktowym 
z ramienia Komitetu Obywa-
telskiego Karol Krasnodębski 
oraz szef tarnowskiej „S” Hen-
ryk Łabędź.

Przewodnicząca RG Tar-
nów Urszula Rój na ręce rad-
nego Kazimierza Kubisztala, 
aktywnego działacza „S” w la-
tach osiemdzięstątych zło-
żyła podziękowania dla tych 
wszystkich mieszkańców gmi-
ny Tarnów, którzy walczyli 
z komunistycznym reżimem.

(der)

Kwiaty z podziękowaniami za udział w sesji Rady Gminy i przybliżenie atmosfery Sierpnia 80 od przewodniczącej 
Rady Gminy Urszuli Rój otrzymuje Karol Krasnodębski, współtwórca tarnowskiej „Solidarności”
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....dokończenie ze strony 1
Najpierw w kościele parafialnym pw. Opatrzności Bożej odprawio-

na została Msza Święta w intencji rolników. Liturgii przewodniczył ks. 
Prałat Jan Franczak, a wraz z nim mszę św. koncelebrowali księża pro-
boszczowie z parafii w gminie Tarnów.

W homilii ks. dr Tadeusz Wolak powiedział, że święto plonów ma rów-
nież sakralny wymiar. Przyznanie jego organizacji sołectwu Jodłówka-Wał-
ki – stwierdził kapłan – to duże wyróżnienie dla tutejszej społeczności.

Po nabożeństwie korowód dożynkowy, prowadzony przez orkie-
strę dętą z Woli Rzędzińskiej i strażaków z pocztami sztandarowymi 
z wszystkich jednostek OSP udał się na miejscowy stadion sportowy. 
Tam po przywitaniu zaproszonych gości i oficjalnych przemówieniach
odbył się obrzęd dożynkowy, przygotowany tradycyjnie przez Koło 
Gospodyń Wiejskich z Woli Rzędzińskiej.

Starostowie dożynek – Adam Sroka i Józefa Żołądź, wójt Piotr 
Molczyk, zastępca wójta Grzegorz Kozioł oraz przewodnicząca Rady 
Gminy Urszula Rój poczęstowali wszystkich uczestników uroczystości 
chlebem upieczonym z tegorocznych zbiorów.

Potem program artystyczny przedstawiły dzieci ze Szkoły Podsta-
wowej w Jodłówce-Wałkach. Koncert dała orkiestra dęta. Ludowe me-
lodie zagrały tarnowskie „Franty”.

Podziwiano przepiękne wieńce dożynkowe, przygotowane przez so-
łectwa Biała, Błonie, Jodłówka-Wałki, Tarnowiec, Wola Rzędzińska 
I, Wola Rzędzińska II, Zawada, Zbylitowska Góra i Zgłobice. Jury 
najwyżej oceniło ten przygotowany przez Zawadę.

Wieczorem odbyło się losowanie licznych nagród rzeczowych, ufun-
dowanych przez sponsorów oraz redakcję „Dziennika Polskiego”, pra-
sowego patrona dożynek.

Podziwiać można było fantastyczny pokaz sztucznych ogni oraz ba-
wić się do białego rana z zespołem „Ekspresjon”.                    (der)
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Wodociąg  
w Łękawce  
i nie tylko
Ruszyła budowa sieci wodociągowej 

w Łękawce. To ostatnia miejscowość 
w gminie Tarnów, która jeszcze nie posia-
da wodociągu.

Realizowany jest pierwszy etap budowy 
wodociągu w Łękawce. Wartość prac wy-
nosi blisko 400 tys. zł. Rozbudowywana 
jest także sieć wodociągowa w Zawadzie. 
Ponadto rozstrzygnięto przetarg na wyko-
nanie brakujących przyłączeń wodociągo-
wych do gospodarstw w Porębie Radlnej.

Kanalizacja  
jeszcze raz
Niestety, nie udało się wyłonić wyko-

nawcy budowy sieci kanalizacyjnej 
w przysiółku „Pałcze” w Woli Rzędziń-
skiej. Firmy ostro rywalizowały, składając 
protesty i odwołania. W efekcie gmina 
była zmuszona przetarg unieważnić i roz-
pisać od nowa.

Ogłoszony został też przetarg na budowę 
kanalizacji sanitarnej w Tarnowcu – I etap 
i Radlnej – I etap.

Rów wokół 
cmentarza
Wokół powstającego cmentarza ko-

munalnego w Woli Rzędzińskiej II 
wykonywany jest rów opaskowy o długo-
ści przeszło 400 metrów.

Dno rowu wykładane jest korytkami 
o szerokości 50 cm. Wykonywane są prze-
pusty pod wjazdami. Po wykonaniu tych 
prac teren zostanie utwardzony.

Z ŻYCIA GMINY
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W Zespole Szkół Publicznych w Tarnowcu 3 października br. uruchomiona została 
stołówka. Korzysta z niej ponad 100 uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.

Obiady przygotowywane w szkole są urozmaicone i dostosowane do potrzeb żywie-
niowych dzieci i młodzieży. Z dnia na dzień wzrasta liczba uczniów korzystających z tej 
formy dożywiania. Znaczna część uczniów korzysta z pomocy Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej, który pokrywa koszty posiłków.

TARNOWIEC. Obiady na miejscu

Smaczne i urozmaicone

Niebezpieczeństwom dziecka  
niepełnosprawnego w ruchu  
drogowym poświęcona było spotkanie 
w Szkole Podstawowej  
w Woli Rzędzińskiej. Zorganizowało je 
Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń”. 

Konkursy, wspólna zabawa a także poga-
danka — wszystko podporządkowane 

jednemu tematowi — bezpieczeństwu nie-
pełnosprawnych dzieci w ruchu drogowym. 
W spotkaniu wzięli udział policjanci oraz 
niepełnosprawni, którymi na co dzień opie-
kuje się  Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń”, 
obecni byli również przedstawiciele władz 
samorządowych i radni gminy Tarnów.

Stróże prawa przeprowadzili pogadankę 
dotyczącą problematyki bezpieczeństwa nie-

pełnosprawnych w ruchu drogowym. Zwró-
cili uwagę, że często kierowcy zapominają, że 
na jezdni mogą właśnie spotkać takie osoby. 

Bezpieczeństwu w ruchu drogowym po-
świecone były ponadto konkursy. Najlep-
szym wręczono nagrody.

Warto jeszcze dodać, że impreza nie byłaby 
możliwa bez finansowego wsparcia Inspekto-
ratu PZU w Tarnowie.                            (wer)

Niepełnosprawni na drodze 
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We wrześniu i październiku trzy razy 
szliśmy do lokali wyborczych. Najpierw 
wybieraliśmy posłów i senatorów, potem 
(dwukrotnie) prezydenta RP.

Głosowanie w dniu 25 września było 
szczególne zwłaszcza dla mieszkańców 
Błonia. Po raz pierwszy bowiem mogli 
głosować we własnej miejscowości. De-
cyzją Rady Gminy Tarnów w tamtejszej 

Szkole Podstawowej utworzona została 
komisja wyborcza (do tej pory mieszkańcy 
Błonia głosowali w szkole w Zgłobiach).

Jako pierwsza w nowo utworzonym lo-
kalu wyborczym w Błoniu zjawiła się pani 
Zofia Kawa (na zdjęciu), otrzymując od
przewodniczącego komisji bukiet kwia-
tów.

(wer)

W obu Szkołach Podstawowych 
w Woli Rzędzińskiej  
realizowane są kolejne  
inwestycje,  
służące poprawie warunków  
do pracy i nauki  
nauczycielom i uczniom,  
a także poprawie estetyki obiektów.

Teren wokół Szkoły Podstawowej nr 1 
zyskał nowe ogrodzenie. Wykonane 

zostało w podobnym stylu, jak ogrodzenie 
pobliskiego kościoła parafialnego. Jeszcze
w tym roku przy szkole powstać ma nowy 
plac zabaw dla dzieci.

Coraz bardziej zaawansowana jest roz-
budowa Szkoły Podstawowej nr 2. Obec-
nie uczęszcza do niej 145 uczniów. Nauka 
odbywa się na dwie zmiany. Ale wkrótce 
się to zmieni. W dobudowywanym seg-
mencie znajdą się m.in. cztery nowe sale 
lekcyjne.

Z ŻYCIA GMINY
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Ogrodzenie i nowy segment

Ogrodzenie Szkoły Podstawowej nr 1 wyko-
nane zostało w podobnym stylu jak ogrodze-
nie pobliskiego kościoła parafialnego

Prace przy rozbudowie Szkoły Podstawowej 
nr 2 przebiegają bardzo sprawnie

W Błoniu pierwszy raz

Jak rozpoznać ptasią grypę?
W związku z potwierdzeniem przez Komisję Euro-

pejską wystąpienia w Rumunii wirusa H5N1 minister 
rolnictwa i rozwoju wsi Jerzy Pilarczyk podpisał rozpo-
rządzenie „w sprawie zarządzenia środków związanych 
z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy 
ptaków d. pomoru drobiu” (opublikowane w Dz. U. 
Z 2005 r. nr 203, poz. 1688).

Wprowadza ono zakaz: organizowania targów, wy-
staw, pokazów i konkursów z udziałem żywych kur, 
kacvzek, gęsi, indyków, przepiórek, perlic, strusi oraz 
innych bezgrzebieniowych, gołębi, bażantów, kuro-
patw; przechowywania i prezentacji w celu sprzeda-
ży, oferowania do sprzedaży, dostarczania oraz każde-
go sposobu zdobycia ww. zwierząt na targowiskach; 
utrzymywania drobiu na otwartej przestrzeni.

Konieczność wydania tego rozporządzenia wy-
nika z bezpośredniego zagrożenia, jakie stanowią 
sezonowe wędrówki dzikiego ptactwa. Zakazy wpro-
wadzone rozporządzeniem mają na celu ograniczenie 
przemieszczania drobiu hodowlanego i kontaktów 
z ptactwem dzikim.

Komisja Europejska przyjęła decyzję zgodnie z któ-
rą należy zwrócić szczególną uwagę na następujące 
objawy u zwierząt hodowlanych w gospodarstwach: 
spadek spożycia paszy i wody wyższy niż 20%; spa-
dek nieśności jaj wyższy niż 5 % w czasie dłuższym 
niż 2 dni; zwiększona śmiertelność drobiu wyższa niż 
3% w ciągu tygodnia (na farmach przemysłowych); 
jakiekolwiek objawy kliniczne: depresję, gwałtow-
ny spadek lub utratę produkcji jaj, miękkie skorupy 
jaj, objawy nerwowe, obrzęk i zasinienie grzebienia 
i dzwonków, silne łzawienie, obrzęk zatok podoczo-
dołowych, kichanie i duszność, biegunka. Śmiertel-
ność może dochodzić do 100% stada. Okres wylęga-
nia choroby waha się od kilku godzin do 2-3 dni.

Główny lekarz weterynarii Krzysztof Jażdżewski 
przedstawił polski, weterynaryjny plan gotowości 
zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków. Ocenio-
no, że najbardziej narażone na przeniesienie wirusa 
z wędrownego, dzikiego ptactwa na drób hodow-
lany są gospodarstwa: położone wzdłuż szlaków 
migracji ptaków, w szczególności z Azji Centralnej 
i Wschodniej, Morza Kaspijskiego oraz Morza Czar-
nego; położone w pobliżu terenów podmokłych, 
stawów, bagien, jezior i rzek, gdzie mogą gromadzić 
się ptaki migrujące; położone w rejonach o dużym 
zagęszczeniu ptaków migrujących zwłaszcza wod-
nych; w których drób lub ptaki łowne hodowlane 
przetrzymywane są na powietrzu lub w sposób, który 
nie pozwala na wyeliminowanie kontaktu pomiędzy 
tymi zwierzętami i dzikim ptactwem. Dodatkowo 
do grupy ryzyka zalicza się gospodarstwa, znajdu-
jące się na terenach o dużym zagęszczeniu hodowli 
drobiu oraz w rejonach o dużej skali handlu drobiem 
hodowlanym lub ptakami łownymi hodowlanymi, 
gdyż poruszanie się z farmy na farmę samochodów 
i ludzi zaangażowanych w handel, powodować może 
przeniesienie wirusa H5N1. Główny Lekarz Wetery-
narii nakazał wzmożony nadzór nad tymi terenami. 
Nakaz ten dotyczy również osób: tymczasowo wła-
dających zwierzętami (np. kierowców przewożących 
drób); mających kontakt ze zwierzętami w związku 
z wykonywaniem obowiązków służbowych lub za-
wodowych.

Urząd Gminy Tarnów poinformował sołtysów 
poszczególnych wsi jakie zagrożenia stwarza wirus 
ptasiej grypy. Z tych informacji mieszkańcy gminy 
mogą się dowiedzieć jakie objawy występują u zara-
żonych zwierząt. Przypadki wystąpienia wszelkich 
wcześniej wymienionych objawów u drobiu muszą 
być bezzwłocznie zgłaszane przez właścicieli zwierząt 
do najbliższego lekarza weterynarii lub Wójta Gminy 
Tarnów.
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W Białej po raz kolejny 
spotkali się kombatanci 

oraz przedstawiciele władz lo-
kalnych różnego szczebla, aby 
uczcić ofiary polskiego ruchu
oporu w czasie II wojny świa-
towej. Aby po raz kolejny wy-
powiedzieć słowa wdzięczności 
pod adresem tych wszystkich, 

którzy w czasie ostatniej wojny 
pod biało-czerwonymi sztan-
darami walczyli o wyzwolenie 
Ojczyzny, ale także po to, aby 
zastanowić się, pomyśleć nad 
sensem tamtego męczeństwa, 
tamtego poświęcenia. Aby za-
stanowić się nad tym, czy mu-
sieli zginąć tak dzielni młodzi 

W Konstytucji duszpasterskiej 
o Kościele w świecie wsp6ł-

czesnym „Gaudium et spes” (4) 
napisanej w 1965 r. przez Ojców 
Soboru podczas II Soboru Waty-
kańskiego, są mocno zaakcento-
wane następujące słowa :”Kościół 
zawsze ma obowiązek badać zna-
ki czasów i wyjaśniać je w świetle 
Ewangelii”. 

Mając na uwadze tę soborową 
wypowiedź zachęcającą do badania 
współczesnych znaków, przeczy-
tajmy trzy perykopy z Pisma św. tj. 
fragmenty z Ewangelii św. Mateusza 
(16,1-4), św. Marka (8,10-13) i św. 
Łukasza (11,16). 

Wspomniani wyżej synoptycy 
piszą o rozmowie Chrystusa Pana 
z faryzeuszami. Podejrzliwym i nie-
ufnym faryzeuszom nie wystarczyły 
nauczanie i cuda Mistrza z Nazare-
tu. Domagali się jeszcze znaku z nie-
ba. Wtedy usłyszeli od Pana Jezus 
gorzką dla nich prawdę: „Wieczorem 
mówicie: Będzie piękna pogoda, bo 
niebo się czerwieni. Rano zaś: Dziś 
będzie burza, bo niebo się czerwieni 
i jest zasępione. Wygląd nieba umie-
cie rozpoznawać, a znaków czasu nie 
umiecie”. 

Historia zbawienia ludzkości zapi-
sała wiele opatrznościowych znaków 
— ostrzegawczych sygnałów danych 
przez Stwórcę. Szkoda, że świat nie 
zawsze chciał je prawidłowo odczy-
tać. 

Prorocy Starego Testamentu 
ostrzegali swoich rodaków przed 
wszelkim bezbożnictwem. Jeremiasz 
wołał :”Powróćcie, zbuntowani sy-
nowie” (Jr 33,22). Izajasz też z bó-
lem serca powtarzał: „Przestańcie 
czynić zło” (Iz 1,16). Mojrzesz wśród 
błyskawic i grzmotów na górze Sy-
naj odebrał z rąk Bożych tablice 
z Dekalogiem, a potem nawoływał 
swoich ziomków do przestrzegania 
10-ciu przykazań Bożych (por. Wj 
20,1-21). 

Wielkim znakiem dla całego 
świata było przyjście Zbawiciela 
na ziemię oraz Jego śmierć i zmar-
twychwstanie, co przepowiedział 
prorok Starego Zakonu — Izajasz: 
„Pan sam da wam znak. Oto Pan-
na pocznie i porodzi Syna (Iz 7,14). 
Anioł zwiastujący Boże Narodzenie 
użył informacyjnego znaku: „Dziś 
narodził się wam Zbawiciel. To 
będzie dla was znakiem, znajdzie-
cie Niemowlę owinięte w pieluszki 

BIAŁA. Pamiętamy o dzielnych harcerzach

Świadectwo wierności i poświęcenia
ludzie jak Stefan Kasprzyk, 
Władysław Sokół i Mieczysław 
Tenerowicz.

Dziś my wszyscy, którzy 
wojnę znamy tylko z historii 
i możemy cieszyć się z tego, że 
żyjemy w wolnym, demokra-
tycznym kraju, nie mamy żad-
nych wątpliwości, że to właśnie 
dzięki poświęceniu, dzięki he-
roizmowi tych ludzi, mamy te 
wartości.

Dlatego tak ważne jest, aby 
mimo upływu lat pamięć 
o dzielnych harcerzach z Sza-
rych Szeregów, którzy zginęli 
w akcji uwolnienia żołnierzy 
Armii Krajowej z rąk niemiec-
kich, jak również o wszystkich, 
którzy w latach okupacji stano-
wili o sile polskiego państwa 
podziemnego trwała w naszych 
sercach, w naszych umysłach.

Z prawdziwym podziwem 
można było patrzeć po raz 
kolejny na tych wszystkich 
kombatantów, którzy mimo 
upływu lat cały czas są gotowi. 
Służyć Ojczyźnie, czcić pamięć 
swoich zmarłych kolegów, 
bronić wartości chrześcijań-
skich i narodowych. Dają oni 
młodemu pokoleniu Polaków 
piękne świadectwo: wierności, 
poświęcenia, rezygnacji z wła-
snych, partykularnych intere-
sów dla dobra Ojczyzny.

Po mszy św. w miejscowym 
kościele uczestnicy uroczysto-
ści w asyście Orkiestry Dętej 
z Woli Rzędzińskiej przeszli 
pod pomnik upamiętniający 
bohaterstwo dzielnych harce-
rzy. Były przemówienia, złożo-
no wiązanki kwiatów, odśpie-
wano modlitwę harcerską.

(der)

Opatrznościowe znaki — 
sygnały ostrzegawcze

i złożone w żłobie (Łk 2,10-12). 
Nie wszyscy korzystali z opatrz-

nościowych znaków ostrzegaw-
czych. 10.04.1912 r. odpłynął 
z Anglii do Nowego Jorku angielski 
transatlantyk  „Titanic”, a już za 4 
dni zderzył się z górą lodową. Uto-
nęło ponad 1500 ludzi, uratowało 
się w szalupach ponad 700 pasaże-
rów. Wcześniej kilka statków prze-
pływających w pobliżu „Titanika” 
ostrzegało okręt, że w jego pobliżu 
znajduje się góra lodowa. Nikt tym 
się nie przejmował. „Dziękuję, przy-
jąłem” — brzmiała odpowiedz na te 
opatrznościowe ostrzeżenia. 

Iracka Żydówka, która uciekła 
z Izraela do Ameryki, jako agentka 
CIA i ceniona jako ekspert w dzie-
dzinie walki z terroryzmem, prze-
strzegała Amerykę przed atakami 
terrorystycznymi. Jej informacje 
zignorowano. Wnet nastąpił atak 
na Nowy Jork i budynek Pentagonu 
w Waszyngtonie 11 września 2001r. 

Politycy też powinni wziąć pod 
uwagę opatrznościowe sygnały-
-niezadowolenie społeczeństwa z ra-
bunkowej gospodarki, inflacji słowa
i czynów, bezkarności aferzystów, 
bezrobocia i narastającej biedy.

Wielu ludzi lekceważy sygnały 
odzywające się w organizmie. Jeżeli 
boli żołądek czy ząb, należy dzięko-
wać Bogu za opatrznościowy znak 
i iść do lekarza. Nasi rodzice, których 
niesłusznie posądzamy o nadmierną 

surowość albo o nadopiekuńczość, 
też są dla nas znakami danymi z nie-
ba dla naszego dobra doczesnego 
i wiecznego.

Na drogach są umieszczone zna-
ki ostrzegawcze przed wypadkami. 
Niestety nie wszyscy kierowcy ich 
przestrzegają — lekceważą opatrz-
nościowe sygnały. Stąd wiele wy-
padków drogowych. Podobnie jest 
w zakładach pracy. Są tablice ostrze-
gawcze, które też bywają lekceważo-
ne przez robotników.

Opatrznościowym znakiem dla 
ludzkości na przełomie XX i XXI 
wieku był o niekwestionowanym 
autorytecie Ojciec św. Jan Paweł II. 
Papież Polak ostrzegał świat przed 
jego desakralizacją. Wytykał osła-
bienie wrażliwości na Boga i czło-
wieka oraz stanowczo krytykował 
irracjonalną eksploatację naszej zie-
mi, bronił godności człowieka. 

A czy świat nie zlekceważył 
opatrznościowych znaków danych 
nam przez Boga za pośrednictwem 
Matki Najświętszej, która objawia-
ła się w różnych miejscach świata? 
W roku 1917 fatimskie objawienia 
w Portugalii były wyraźnymi zna-
kami — wezwaniem do pokuty, do 
odmawiania Różańca św. o pokój 
na świecie. W La Salette we Francji 
(1846) Maryja zapłakała, aby tym 
znakiem nawrócić świat. 

Ks. dr Tadeusz Wolak 
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NOWODWORZE i WOLA RZĘDZIŃSKA. Ważne dla pacjentów 

Jak funkcjonują Ośrodki Zdrowia w naszej gminie?
Czytelnikom „Nowin” pragniemy 
przybliżyć funkcjonowanie służby 
zdrowia na terenie gminy Tarnów. 
Publikujemy informację przesłaną 
nam przez NIEPUBLICZNY  
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
PETLIC LEKARSKA SPÓŁKA  
PARTNERSKA „MEDICUM”  
NOWODWORZE
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Działa na podstawie rejestru sądowego 
N: 0000006288 i rejestracji zakładów 

opieki zdrowotnej Wojewody Małopolskie-
go z dnia 21 kwietnia 2005 r. Swoją działal-
nością obejmuje rejon profilaktyczno–lecz-
niczy Ośrodka Zdrowia w Nowodworzu, do 
którego należą sołectwa: Tarnowiec, Zawa-
da, Nowodworze, Radlna, Poręba Radlna, 
Świebodzin oraz częściowo Łękawka. Rejon 
Ośrodka Zdrowia Wola Rzędzińska obej-
muje: Wolę Rzędzińską i Jodłówkę–Wałki. 

Zatrudnionych w L.S.P „MEDICUM” 
jest pięciu lekarzy posiadających specjaliza-
cję II stopnia oraz uprawnienia do badań 
profilaktycznych i kierowców:
◆ Lek. Stanisław Petlic — prezes spółki, spe-
cjalista chorób reumatycznych i wewnętrz-
nych, przyjmuje w Nowodworzu 
◆ Lek. Mieczysław Bartoszek — pediatra 
specjalista medycyny rodzinnej i reumatolo-
gii dziecięcej wiceprezes spółki — przyjmuje 
w Ośrodku Wola Rzędzińska 
◆ Lek. Ryszard Beczkiewicz — specjalista 
chorób wewnętrznych — przyjmuje w Woli 
Rzędzińskiej 
◆ Lek. Agata Petlic–Marendziak — pediatra 
specjalista medycyny rodzinnej — przyjmu-
je w Ośrodku Zdrowia Nowodworze 
◆ Lek. Marek Marendziak — choroby we-
wnętrzne, specjalista reumatolog — przyjmuje 
w Ośrodku Zdrowia w Nowodworzu 

Personel średni: 
◆ St. Piel. Jadwiga Tarsia — położna śro-

dowiskowa i pielęgniarka rodzinna pracuje 
w Ośrodku Nowodworze i obejmuje opie-
ką położniczą również rejon Ośrodka Wola 
Rzędzińska 
◆ St. Piel. Barbara Maślanka — pielęgniarka 
środowiskowo–rodzinna, pracuje w Ośrod-
ku Zdrowia w Woli Rzędzińskiej 
◆ St. Piel. Alicja Tadel — pielęgniarka środowi-
skowo–rodzinna, pracuje w Woli Rzędzińskiej 
◆ St. Piel. Beata Zaucha — pielęgniarka w śro-
dowisku wychowania i nauczania (obejmuje 
opieką uczniów w Zespole Szkół Publicznych 
w Tarnowcu) oraz piel. środowiskowo–ro-
dzinna — pracuje w Nowodworzu 
◆ Piel. Edyta Wolak  pielęgniarka w środo-
wisku nauczania i wychowania (obejmuje 
opieką uczniów w szkołach w Woli Rzę-
dzińskiej i Jodłówka Wałki), piel. środowi-
skowa — pracuje w Woli Rzędzińskiej 
◆ Mgr Piel. Jolanta Marcinek–Tomaszew-
ska — pielęgniarka w środowisku naucza-
nia i wychowania (obejmuje opieką uczniów 
w Zawadzie, Porębie Radlnej, Świebodzinie) 
pracuje w ośrodku Zdrowia w Nowodworzu 
◆ Piel. Agnieszka Mróz — pielęgniarka śro-
dowiskowo–rodzinna — pracuje w ośrodku 
Zdrowia w Nowodworzu 

W 2004 r. w Ośrodku Zdrowia w Nowo-
dworzu przyjęto 15 948 pacjentów w tym 
dzieci 4658 a w I półroczu 2005 r. 7790 w tym 

dzieci 2593. W 2004 r. wykonano 299 szcze-
pień ochronnych u dzieci do lat 6 co stanowiło 
98 %, a w półroczu 2005 r. 108 szczepień. 

Pielęgniarki środowiskowo– rodzinne wy-
konały w 2004 r. 6329 wizyt u pacjentów 
i 4199 w I półroczu 2005 r. jednocześnie za-
łatwiając ich problemy natury zdrowotnej. 

Ośrodek Zdrowia w Woli Rzędzińskiej 
w 2004r. przyjął 12607 pacjentów w tym 3 
720 dzieci a w I półroczu 2005 r. 6 736 osób 
i 1 865 dzieci. W 2004 r. wykonano 240 
szczepień ochronnych u dzieci do lat 6, a w 
półroczu 2005 r. — 100. Pielęgniarki środowi-
skowo–rodzinne z Woli Rzędzińskiej w 2004 
r. wykonały 5002 wizyt pielęgniarskich, a w 
I półroczu 2005r. — 2267 odwiedzin pacjen-
tów rozwiązując ich problemy zdrowotne. 

W obu Ośrodkach wykonano ogółem 
w 2004 r. 8 567 badań analitycznych, a w 
I półroczu 2005 r. — 4893. Ponadto oba 
Ośrodki Zdrowia prowadzą działalność 
w opiece nad uczniami w szkołach: Szkoła 
Podstawowa w Zawadzie, w Porębie Radl-
nej, w Świebodzinie, w Zespole Szkół Pu-
blicznych w Tarnowcu, Szkole Podstawowej 
w Jodłówce-Wałkach i w Woli Rzędzińskiej 
oraz w Publicznym Gimnazjum w Woli 
Rzędzińskiej. Wykonano 459 badań profi-
laktyczno–bilansowych u uczniów w wyżej 
wymienionych szkołach. 

Pacjenci mogą korzystać z usług lekar-
sko–pielęgniarskich w godz. 7.00–18.00 bez 
oczekiwania — rejestracja bezpośrednia i te-
lefoniczna na wyznaczoną godzinę. W da-
nym dniu wszyscy pacjenci są przyjęci. 

L.S.P „MEDICUM” zorganizowało 5 akcji 
Promocji Zdrowia w Tarnowcu, Nowodwo-
rzu i  Woli Rzędzińskiej. Wykonano badania 
na osteoporozę, cholesterol, cukier, ciśnienie 
tętnicze krwi oraz badania spirograficzne na
wydolność oddechową, z badań tych skorzy-
stało 425 osób. W finansowaniu tych akcji
partycypował również wójt gminy Tarnów 
Piotr Molczyk, akcja ta dostępna była dla 
wszystkich chętnych.

Personel Ośrodka Zdrowia w Woli Rzędzińskiej

Personel Ośrodka Zdrowia w Nowodworzu
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WOLA RZĘDZIŃSKA. 

Osiem kilometrów nowego asfaltu  
z pieniędzy europejskich

20 października odbyło się uroczyste zakończenie modernizacji dwóch dróg 
powiatowych, biegnących przez Wolę Rzędzińską. Te olbrzymie inwestycje 
realizowane były w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego  
Rozwoju Regionalnego.

Oddany został do użytku fragment wyremontowanej drogi prowadzącej od granicy 
Tarnowa w kierunku Jodłówki–Wałek, a także wyremontowany odcinek od Woli 

Rzędzińskiej w stronę Ładnej.
W sumie na obu drogach położono blisko 8 km nowej nawierzchni asfaltowej. Dro-

gi zostały odwodnione, wzmocniono pobocza, wykonano także nowe chodniki. Przy-
pomnijmy, że w kosztach zakupu nowych płyt chodnikowych, krawężników i obrzeży 
partycypowała gmina Tarnów.

Dla kogo świadczenia 
z GOPS-u?

W miesiącu sierpniu zakończył się pierwszy 
rok wypłaty zasiłków rodzinnych przez 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W tym 
okresie wypłacono 1. 987. 277 zł dla 1200 
świadczeniobiorców. Wypłaty przez cały okres 
odbywały się na bieżąco. Środki finansowe na
ten cel otrzymywano z Małopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego bez opóźnień.

Od 1.09. znacznie wzrosły zadania w zakresie 
realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych. 

Osobami uprawnionymi do ubiegania się 
o świadczenia rodzinne w Gminny Ośrodku 
Pomocy Społecznej są: 
◆ osoby pobierające świadczenia u pracodaw-
ców zatrudnionych do 20 pracowników,
◆ osoby pobierające świadczenia w ZUS lub 
KRUS,
◆ osoby, które utraciły lub zmieniły pracę pod-
czas okresu zasiłkowego,
◆ pozostałe osoby, którym przysługują dodatki 
z tytułu rodziny wielodzietnej oraz dodatki na 
dojazdy do szkół ponadpodstawowych.

Ilość świadczeniobiorców w nowym okre-
sie szacuje się na ponad dwa tysiące. Wnioski 
o świadczenia rodzinne przyjmowano już mie-
siąca lipca i te zostały zrealizowane w miesiącu 
wrześniu, natomiast wnioski, które zostały zło-
żone w miesiącu sierpniu i wrześniu będą wy-
płacane do końca październiku jako świadczenia 
połączone za miesiąc wrzesień i październik.

Zgodnie z nowelizacją ustawy zmieniono ter-
min wypłaty świadczeń rodzinnych, wypłaty re-
alizowane są do końca każdego miesiąca. Ośrodek 
pierwsze wypłaty zrealizował po 20 września br. 

Wraz ze zmianą ustawy o świadczeniach rodzin-
nych z dniem 1 września br. weszło w życie nowe 
świadczenie „zaliczka alimentacyjna”, które w czę-
ści zastąpiło obowiązujący do 31 sierpnia 2005 do-
datek dla samotnie wychowujących dzieci.

Zaliczka alimentacyjna przysługuje: osobom 
rozwiedzionym, w separacji – orzeczonej wyro-
kiem sądowym, panną na podstawie zasądzo-
nych alimentów.

Do chwili obecnej do Ośrodka wpłynęło 
około 70 wniosków o ustalenie prawa do zaliczki 
alimentacyjnej z czego wypłacono pieniądze 36 
osobom. Świadczenia otrzymały osoby, mające 
orzeczone wyrokiem sądu rozwód lub separację 
oraz panny, które miały zasądzone alimenty a ich 
egzekucja była całkowicie bezskuteczna.

W ustawie nie ma jasno określonej sytuacji 
postępowania w stosunku do osób pozostają-
cych w związku małżeńskim , które są w trak-
cie postępowania o orzeczenie rozwodu lub 
separacji. Nie jest również jasno określone co 
do częściowej skuteczności egzekucji świadczeń 
alimentacyjnych. Zaliczkę ustala się kwartalnie 
na podstawie zaświadczeń od komornika.

W razie zawarcia związku małżeńskiego oso-
ba traci prawo do zaliczki alimentacyjnej.

Kort tenisowy w Tarnowcu

Uczniowie Zespołu Szkół Publicznych w Tarnowcu otrzymali wspaniały prezent na 
rozpoczęcie roku szkolnego. W wakacje zakończono budowę kortu tenisowego, który 
umożliwi dzieciom i młodzieży zdobycie nowych umiejętności sportowych.

Nawierzchnia kortu o wymiarach 15 x 30 metrów wykonana została z mączki cegla-
nej. Położone zostały linie tenisowe PCV oraz zamontowane słupki i siatka tenisowa.

Korzystając ze słonecznej jesieni na korcie cały czas przebywając uczniowie, którzy 
poznają zasady gry w tenisa ziemnego.



Dzień Edukacji Narodowej to dzień szczególny.  
W tym dniu nasze myśli kierujemy w stronę nauczycieli, 
wychowawców, pracowników przedszkoli,  
szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich  
i wyższych, czyli wszystkich tych, którzy troszczą się  
o nowe pokolenia Polaków i ich prawidłowy rozwój.

Gminna uroczystość związana z Dniem Edukacji Na-
rodowej odbyła się w tym roku w Szkole Podstawowej 

w Koszycach Małych. Dzieci z tamtejszej szkoły, a także 
przedszkola, które było współorganizatorem uroczystości, 
przygotowały piękny program artystyczny. Wójt Piotr Mol-
czyk podziękował wszystkim nauczycielom i pracownikom 
szkół za codzienną pracę. — Uczestnicząc w pięknym dziele 
edukacji tworzycie Państwo, Drodzy Nauczyciele, nową wizję 
Polski: nowoczesnej i miejmy nadzieję że dostatniej. To od wa-
szej pracy, waszego zaangażowania i poświęcenia zależy w naj-
większym stopniu przyszłość naszej Ojczyzny – stwierdził wójt.

Ośmiu pedagogów nagrodzono za osiągnięcia w pracy dy-
daktyczno–wychowawczej. Nagrody wójta odebrali: Wiesła-

Piękne dzieło edukacji
wa Mitera pedagog szkolny i wychowawca świetlicy w Szkole 
Podstawowej nr 1 w Woli Rzędzińskiej, nauczyciel dyplomo-
wany z 27 letnim stażem pracy), Maria Skowron (nauczycielka 
języka polskiego, Szkoła Podstawowa nr 1 w Woli Rzędziń-
skiej, 25 letni staż pracy), Urszula Babiarska (nauczycielka 
biologii, Szkoła Podstawowa w Jodłówce-Wałkach), Jadwiga 
Siembab (nauczycielka przyrody i bibliotekarz, zatrudniona 
w Szkole Podstawowej w Koszycach Małych), Renata Maty-
ja (24 letni staż pracy, pracuje nieprzerwanie w Szkole Pod-
stawowej w Zbylitowskiej Górze jako nauczycielka języka 
polskiego) i Joanna Tomasik (pełni funkcję dyrektora Przed-
szkola Publicznego w Tarnowcu, 30 letni staż pracy).

Wójt przyznał także nagrodę ks. Kazimierzowi Bonarkowi, 
proboszczowi parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Koszy-
cach Wielkich, który pomimo tego, że nie jest już czynnym 
nauczycielem, z wielkim sercem i troską uczestniczy w życiu 
szkoły w Koszycach Wielkich. Organizuje wypoczynek letni 
dla najbiedniejszych, refunduje posiłki, sponsoruje nagrody 
w konkursach organizowanych przez grono pedagogiczne. 
Wspiera wychowawców w podejmowaniu trudnych decyzji. 
Jego autorytet, takt pedagogiczny, emocjonalne związanie 
ze szkołą budzą szacunek i poważanie wśród społeczności 
uczniowskiej, nauczycieli i rodziców.

Specjalne wyróżnienie za pracę z dziećmi otrzymała Elżbie-
ta Włodarz, nauczycielka nauczania początkowego w Szkole 
Podstawowej w Zbylitowskiej Górze (30 letni staż pracy). 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Koszycach Małych pani 
Małgorzata Gotfryd wręczyła ponadto nagrody dyrektora 
dla kilku nauczycieli z Koszyc Małych.

Wszystkim nagrodzonym, a także wszystkim nauczycielom 
w gminie Tarnów życzymy, aby praca z dziećmi była dla nich 
zawsze źródłem radości i aby trudowi wkładanemu w eduka-
cję towarzyszyło zawsze zaufanie i szacunek uczniów.


