Ksi¹dz Pra³at Jan Franczak
Honorowym Obywatelem Gminy Tarnów
Po raz pierwszy w historii Gmina Tarnów ma swego honorowego obywatela. Jest
nim Ksiądz Prałat Jan Franczak wieloletni proboszcz parafii Matki Bożej Nieustającej
Pomocy w Woli Rzędzińskiej. - W bogatej historii parafii (...) i kościoła ostatnie dwadzieścia pięć lat jej istnienia to niewątpliwe zasługi skromnego cichego, niestrudzenie
dbającego o sprawy duchowe i gospodarcze parafian - Księdza Proboszcza Prałata Jana
Franczaka. Zasłużony dla parafii, gminy, o niepodważalnym wkładzie w jej rozwój, promowanie jej walorów w kraju i za granicą, oddany swoim parafianom, rodakom, w
pełni zasługuje na tytuł HONOROWEGO OBYWATELA GMINY TARNÓW. W związku z powyższym, wielkiemu Kapłanowi gospodarzowi zasłużonemu dla parafii i dla
gminy, o niepodważalnym wkładzie w jej rozwój promowanie jej walorów w kraju i
zagranicą oraz Uchwałą Rady Parafialnej parafii MBNP w Woli Rzędzińskiej jako Radni Gminy Tarnów i mieszkańcy Woli Rzędzińskiej wnosimy o nadanie tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Tarnów” dla Ks. Prałata mgr. Jana Franczaka – napisali w
uzasadnieniu wniosku o nadanie tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Tarnów” Księdzu Prałatowi JANOWI FRANCZAKOWI radni: Janusz Górecki, Władysław Kuta,
Wiesława Mitera, Mieczysław Nytko i Andrzej Prendota.
O nowym Honorowym Obywatelu Gminy Tarnów piszemy na stronie 8.
reklama
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NASZE SPRAWY

KOMUNIKAT DLA
MIESZKAÑCÓW
Przy Urzędzie Gminy Tarnów czynny jest Punkt
Konsultacyjny Profilaktyki Uzależnień. Korzystać z
pomocy mogą osoby uzależnione lub zagrożone uzależnieniem od alkoholu, narkotyków, leków i nikotyny, a także rodziny tych osób. Porady, konsultacje oraz
terapie udzielane i prowadzone są przez psychologa,
specjalistę terapii uzależnień. Udzielana jest też pomoc psychologiczna w przypadkach przemocy domowej, w problemach wychowawczych, rodzinnych i
małżeńskich, a także w sytuacjach trudnych i kryzysowych. Szkoły Gminy Tarnów mogą skorzystać z
szkoleń i zajęć edukacyjno-profilaktycznych dla
uczniów, rodziców (spotkania rodzicielskie) nauczycieli (rady pedagogiczne). Korzystanie z Punktu Konsultacyjnego jest bezpłatne. Punkt Konsultacyjny
funkcjonujący przy Urzędzie Gminy Tarnów (ul. Krakowska 19), czynny jest we wtorki, w godz. 13.0015.00, tel. 0146310053. Dodatkowe informacje pod
numerem: 0146222063 (w godzinach wieczornych).

Komunikat GOPS
Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Tarnowie –
Œwiadczenia Rodzinne przypomina o terminach
sk³adania wniosków o zasi³ki rodzinne wraz z dodatkami na okres zasi³kowy 2008/2009.
Wnioski z³o¿one wraz z dokumentami do dnia 31
lipca: ustalenie prawa do œwiadczeñ rodzinnych
oraz wyp³ata œwiadczeñ przys³uguj¹cych za miesi¹c wrzesieñ nastêpuje do dnia 30 wrzeœnia.
Wnioski z³o¿one wraz z dokumentami w okresie
od dnia 1 sierpnia do dnia 30 wrzeœnia: ustalenie
prawa do œwiadczeñ rodzinnych oraz wyp³ata
œwiadczeñ przys³uguj¹cych za miesi¹c wrzesieñ nastêpuje do dnia 31 paŸdziernika.
reklama

CZY ŒMIECI I WANDALE ZALEJ¥ GMINÊ?
Toniemy w śmieciach – alarmują
mieszkańcy poszczególnych miejscowości, domagając się od Wójta Gminy zdecydowanych działań. Straszą dzikie wysypiska i zdewastowane „dzwonki”. Oczywiście o wiele prościej wywieźć śmieci do lasu, niż podpisać umowę na ich
wywóz, nie mówiąc już o segregacji – podkreśla zastępca Wójta Sławomir Wojtasik. - Ale celowej dewastacji środowiska
nie możemy ani nie chcemy tolerować –
podkreśla, zapowiadając surowe kary dla
tych, którzy zostaną złapani na nielegalnym wysypywaniu śmieci.
- Nie jesteśmy jednak państwem policyjnym i nie chcemy jedynie represjonować – podkreśla wójt Grzegorz Kozioł,
przypominając stare powiedzenie o kiju
i marchewce. - Dajemy naszym Mieszkańcom w prezencie selektywną zbiórkę odpadów, wywóz śmieci wielkogabarytowych, a najnowszym naszym przedsięwzięciem są ekologiczne torby na zakupy. Oczekujemy jednak czegoś w zamian – dodaje.
Tym „w zamian”, zdaniem władz gminy, jest również niezgoda mieszkańców
na nieustanną dewastację mienia komunalnego, na przykład prawie zupełnie nowych przystanków i „witaczy”. Wątpli-

wej urody graffiti i rozbite szyby to codzienny obrazek, koło którego nie powinniśmy jednak przechodzić obojętnie. Najprościej jest żądać postawienia nowej
wiaty – zaznacza zastępca wójta Sławomir Wojtasik – podczas gdy znacznie
łatwiej byłoby w odpowiednim momencie zareagować, wyrazić swój sprzeciw,
zgłosić odpowiednim służbom.
- Nazwa „samorząd” oznacza, że sami
rządzimy i sami sobie gospodarujemy –
podkreśla sekretarz gminy Alicja Kusior.
- Wójt jest tym, który w imieniu społeczności lokalnej ten samo-rząd sprawuje.
Ale nie będzie mógł zrobić nic, dopóki nie
będzie wokół nas prawdziwego społeczeństwa obywatelskiego, w którym
wspólnie zabiegamy i wspólnie troszczymy się o nasze wspólne dobro.

ZABIERZ TORBÊ NA ZAKUPY
Do każdego wydania 101 numeru
„Nowin Tarnowskiej Gminy” dołączamy dla Mieszkańców Gminy Tarnów
– naszych czytelników torbę ekologiczną. Jest to prezent od gminnego
samorządu, którego przedstawiciele
mają nadzieję, że torby te zastąpią
zaśmiecające nasze miejscowości plastikowe reklamówki. - Zrobiliśmy prezent naszym Mieszkańcom, którzy ze
zrozumieniem odnoszą się do naszych
działań proekologicznych – podkreśla
wójt Grzegorz Kozioł. - Mam nadzieję, że chętnie zamienią plastikowe jednorazówki na estetyczne i ekologiczne torby z logo Gminy Tarnów i zechcą ich używać na co dzień.
NOWINY TARNOWSKIEJ GMINY
- Pismo Samorządu Gminy Tarnów
ISSN 1897-2446
Redaktor naczelny: Piotr Pawlina, ppawlina@gmina.tarnow.pl
Wydawca: Centrum Kultury, Sportu i Inicjatyw Europejskich Gminy Tarnów,
33-100 Tarnów, ul. Krakowska 19, tel. 014 - 631 00 37
Skład: STUDIO ZYGZAK Grzegorz Zieliński, zygzak@interia.eu, tel. 602 595 661
Druk: CEBUD sp. z o.o., Tarnowiec, ul. Najdałówka 17, tel. 602 723 280
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GMINNE WIEŒCI

Mistrzowie tenisa
sto³owego z Woli
Rzêdziñskiej
Dwaj uczniowie kl. VI b Szkoły Podstawowej nr 1 w Woli Rzędzińskiej odnieśli
sukces w finałach Małopolskich Igrzysk
Młodzieży Szkolnej w tenisie stołowym
indywidualnym, które odbyły się 5 marca
w Limanowej. Mateusz Gajdziński zdobył
tytuł Mistrza Województwa Małopolskiego w Tenisie Stołowym, zaś Arkadiusz
Orawiec został sklasyfikowany na miejscu
siódmym. W rywalizacji w kategorii chłopców, wzięło udział trzydziestu sześciu zawodników z rejonów: olkuskiego, krakowskiego, tarnowskiego, nowotarskiego, limanowskiego i Krakowa Miasta. W tym
samym dniu i miejscu odbył się również
finał Małopolskich Igrzysk Młodzieży
Szkolnej w tenisie stołowym drużynowym.
Ci sami uczniowie w deblu zajęli III miejsce na dziesięć startujących w turnieju
drużynowym zespołów. Nauczycielami i
trenerami uczniów są: Agnieszka Łoch –
nauczycielka wychowania fizycznego,
Marta Kornaus - trener sekcji tenisa sto-

ze Szkoły Podstawowej z Koszycach Małych – „Mały Lord”, a także młodych aktorów ze Szkoły Podstawowej w Tarnowcu za spektakl „Balladyna”. Szkołę Podstawową nr 1 w Woli Rzędzińskiej („O
Królewnie Śnieżce”) oraz Szkołę Podstawową w Zgłobicach („Ja, Narcyz”) nagrodzono w kategorii
„kostiumy i oprawa sceniczna”.
Za największy talent aktorski
przeglądu uznano Karola Guta
w roli Reżysera (Szkoła Podstawowa w Zbylitowskiej Górze).
Nagrodę Publiczności otrzymała grupa teatralna ze Szkoły
Podstawowej w Zbylitowskiej
Górze.

gimnazjalistów z terenu Gminy Tarnów.
Poseł Wiesław Woda, który osobiście oprowadzał młodych samorządowców po sejmie, pokazał młodzieży niemal wszystkie
zakamarki gmachu na Wiejskiej. Zwiedzanie rozpoczęło się w hallu Nowego Domu
Poselskiego, z którego korytarzem obok
sejmowej kaplicy członkowie wycieczki
przeszli gmachu właściwego, mijając po
drodze słynne poselskie skrytki, w które
wkładane są dokumenty i projekty sejmowych ustaw. Dalej młodzież miała okazję
zobaczyć miejsce upamiętniające parlamentarzystów II RP, którzy zginęli w czasie II wojny światowej, a następnie salę
obrad. Następnie odbyła się piętnastominutowa lekcja wychowania obywatelskiego, którą osobiście przeprowadził poseł
Wiesław Woda, w prosty sposób przybliżając młodzieży zasady ordynacji wyborczej, strukturę polityczną i zadania sejmu.
Zwiedzanie gmachu przy wiejskiej zakończyło się sali obrad senatu. Ponieważ w

Biskup Tarnowski
w B³oniu

łowego UKS „Tygryski” oraz Bronisława
Stroisz – trener z Klubu Sportowego „Tarnowia”.

VI Przegl¹d Teatrzyków
Szkolnych
13 marca w Zespole Szkół Publicznych
w Zbylitowskiej Górze odbyła się VI edycja Przeglądu Teatrzyków Szkolnych Gminy Tarnów. Za najbardziej oryginalny popis aktorski jury uznało występ pt.
„Ośmieszamy polskie seriale” zespołu ze
Szkoły Podstawowej w Zbylitowskiej Górze. W kategorii „gra aktorska” wyróżnienia przypadły zespołom ze szkół: w Zawadzie za spektakl „Baśnie bez szkarady” i
Porębie Radlnej za „Gdzie jesteś, córeczko?” Nagrody w kategorii „reżyseria”
otrzymały: Szkoła Podstawowa w Jodłówce-Wałkach za przedstawienie „Demeter
i Kora” oraz Szkoła Podstawowa w Łękawce za „Balladynę”. Statuetkami za „walory wychowawcze” wyróżniono zespół ze
Szkoły Podstawowej w Koszycach Wielkich
za inscenizację „Demeter i Kora”, grupę
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W piątek, 14 marca w Szkole
Podstawowej w Błoniu miało
miejsce spotkanie Biskupa Tarnowskiego z nauczycielami,
uczniami i pracownikami tej
placówki. W trakcie spotkania
ks. bp Wiktor Skworc obejrzał przedstawienie przygotowane przez uczniów, rozmawiał z dziećmi na temat pracy misjonarzy oraz możliwości współdziałania dzieci w tym ważnym dziele. Wskazywał też
na konieczność życia Słowem Bożym na
co dzień. Podkreślał wagę zdobywania wiedzy i umiejętności poprzez naukę w szkole. W rozmowie z nauczycielami Biskup
Tarnowski wyrażał zainteresowanie problemami środowiska lokalnego, historią
szkoły, współpracą z rodzicami, planami
na przyszłość. Na zakończenie spotkania
życzył wiele radości z pracy, wspaniałych
owoców nauczycielskiego trudu oraz
udzielił swojego pasterskiego błogosławieństwa.

M³odzie¿owa Rada
w Sejmie
W piątek, 28 marca grupa młodzieży z
Gminy Tarnów tworząca Młodzieżową
Radę Gminy na zaproszenie posła Wiesława Wody odwiedziła Sejm Rzeczpospolitej
Polskiej. Wyjazd ten był częścią edukacji
obywatelskiej młodych samorządowców –

tym dniu miały miejsce obrady sejmu, niemałą atrakcją dla młodych samorządowców z Gminy Tarnów była możliwość spotkania „na żywo” osób znanych z pierwszych stron gazet, z serwisów radiowych i
telewizyjnych. Na sejmowych korytarzach,
w hallu hotelu poselskiego czy na sali obrad gimnazjaliści bez trudu mogli spotkać
Wojciecha Olejniczaka, Marka Borowskiego, Stefana Niesiołowskiego, Zbigniewa
Ziobrę, Krzysztofa Putrę i innych. Marek
Borowski otoczony wianuszkiem młodych
ludzi chętnie rozdawał autografy, pozował
do zdjęć i zapraszał do lektury tarnowskiego tygodnika „Temi”, którego jest stałym
felietonistą. Niespodzianką było spotkanie
na parkingu przed sejmem z tarnowskim
posłem Józefem Rojkiem, który chętnie
pozował do pamiątkowego zdjęcia, podobnie jak wieloletni marszałek sejmu Józef
Zych spotkany na schodach w kuluarach
sejmu. Spotkanie zakończyło się pożegnaniem z gospodarzem posłem Wiesławem
Wodą, który poświęcił grupie tyle czasu i
uwagi, że – jak zaznaczali pracownicy sejmu – żadna z wycieczek nie jest w ten sposób podejmowana.
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Pieni¹dze na remont
koœcio³a w Porêbie
Radlnej
Sejmik Województwa Małopolskiego
uchwałą nr XVII/214/08 z dnia 31 marca
2008 roku rozstrzygnął otwarty konkurs
ofert na realizację zadań z zakresu ochrony zabytków. Beneficjentem tego konkursu została parafia św. Apostołów Piotra i
Pawła w Porębie Radlnej, która otrzyma
pięćdziesiąt tysięcy złotych na konserwację wieży kościoła. Wcześniej o wyasygnowaniu z budżetu gminy sześćdziesięciu
tysięcy złotych zadecydowała Rada Gminy Tarnów.

a ich nauczyciele-opiekunowie – podziękowania.

Po¿egnanie Józefy
Frysztakowej
W czwartek, 17 kwietnia na cmentarzu
w Tarnowcu społeczność Gminy Tarnów

Nowy kierownik ZOSiP
Z dniem 3 kwietnia Wójt Gminy Tarnów
powołał panią Annę Magdoń na stanowisko kierownika Zespołu Obsługi Szkół i
Przedszkoli Gminy Tarnów. Anna Magdoń
trzydziestoletnie doświadczenie w pracy w
administracji, a w Zespole Obsługi Szkół i
Przedszkoli jest zatrudniona od 2004 roku.
Od czerwca 2007 roku pełniła obowiązki
kierownika tegoż Zespołu.

Laury dla m³odych
poetów
W poniedziałek 7 kwietnia miał miejsce
finał VIII Gminnego Konkursu «O Złote
Pióro». W kategorii szkół podstawowych I

pierwsze miejsce zajął Dominik Olszówka
(Szkoła Podstawowa nr 1 Wola Rzędzińska), na drugim znalazła się Żaneta Stańczyk (Szkoła Podstawowa nr 1 Wola Rzędzińska), natomiast miejsce trzecie przypadło Aleksandrze Kosztyle (Szkoła Podstawowa nr 1 Wola Rzędzińska). Wyróżnienia przyznano Annie Kozioł (Szkoła
Podstawowa nr 1 Wola Rzędzińska) oraz
Filipowi Jasiakowi (ZSP Tarnowiec). W
kategorii gimnazjalistów zwyciężyła Joanna Katra (ZSP Tarnowiec), na drugim
miejscu jury sklasyfikowało twórczość
Katarzyny Strzesak (ZSP Zbylitowska
Góra), zaś na trzecim – Marzeny Mądrzak
(Gimnazjum nr 1 Wola Rzędzińska). Wyróżnienia przypadły Ewelinie Prędocie i
Iwonie Kozioł (obydwie z Gimnazjum nr 1
z Woli Rzędzińskiej). Wszyscy uczestnicy
konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy,
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pożegnała Józefę Frysztakową znaną lokalną poetkę, malarkę i nauczycielkę. Miała 86 lat. Od dwunastu lat w Gminie Tarnów organizowany jest konkurs recytatorski jej imienia.

Europejscy Bajarze
w Koszycach Ma³ych
W czwartek 24 kwietnia w Szkole Podstawowej w Koszycach Małych po raz kolejny odbył się Gminny Konkurs Literacko-Krasomówczy „Europejscy Bajarze”. W kategorii „Aktorski talent” zwyciężył
Karol Gut uczeń Szkoły Podstawowej w Zbylitowskiej Górze, który
recytował baśń „Złota gęś”. Wyróżnienie w tej kategorii przypadło
Sylwii Kozioł ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Woli Rzędzińskiej za
baśń „O dwunastu miesiącach”. W
kategorii „Najpiękniejszy strój i rekwizyty” zwycięzcą okazał się Mateusz
Nowak (Szkoła Podstawowa w Porębie
Radlnej) za baśń „Nowe szaty cesarza”,
zaś wyróżnienie w tej kategorii jury przyznało Patrykowi Tadlowi (Szkoła Podstawowa w Błoniu) za baśń ,,Jaś i Małgosia”
oraz Magdalenie Woźniak (Szkoła Podstawowa w Tarnowcu), która opowiadała
baśń „Śpiąca Królewna”. Dawid Jania ze
Szkoły Podstawowej w Porębie Radlnej
triumfował w kategorii „Oryginalny występ”, opowiadając baśń ,,Motylek”, natomiast wyróżnienia przypadły Sylwii Bednarz (Szkoła Podstawowa w Łękawce) za
baśń „Roszpunka” oraz Marlenie Hebdzie
(Szkoła Podstawowa w Koszycach Małych), która opowiadała „O Mariuszy i Sokole Promienistym”. Sylwia Szostak,
uczennica Szkoły Podstawowej w Jodłówce-Wałkach zwyciężyła w kategorii „Wspa-

niały krasomówca”, opowiadając ,,O wężowej wdzięczności”, zaś wyróżnienia
przypadły Justynie Gąsiorowskiej (Szkoła Podstawowa w Błoniu) oraz Paulinie
Kędzior (Szkoła Podstawowa w Łękawce)
– obydwu za baśń ,,Księżniczka na ziarnku grochu”. W kategorii „Najwięcej humoru” zwyciężyła Ewa Szczepańska (Szkoła
Podstawowa w Tarnowcu, baśń ,,Jaś i
Małgosia”), a wyróżniona została Karolina Furmańska (Szkoła Podstawowa nr 2
w Woli Rzędzińskiej) za baśń ,,O sprytnej
babie, co oszukała diabła”. Najciekawszą
baśń „Słowo szczupaka”opowiedział Michał Gąsior ze Szkoły Podstawowej w Koszycach Małych, zwyciężając w tej kategorii, zaś wyróżniono Marię Stępak (Szkoła
Podstawowa w Zbylitowskiej Górze, baśń
,,O Sandomierzu”) oraz Annę Czech (Szkoła Podstawowa w Jodłówce-Wałkach, baśń
,,Karkonosz-Liczyrzepa”). Głównym organizatorem konkursu jest Małgorzata Simajchel – nauczycielka Szkoły Podstawowej w Koszycach Małych.

Ze S³owakami
o wspó³pracy
Szczegółowe ustalenia dotyczące
współpracy pomiędzy samorządami były
przedmiotem rozmów z przedstawicielami słowackiego miasta Tornal’a, którzy
w dniach 16-18 kwietnia odwiedzili Gminę Tarnów. Rozmowy dotyczyły przede
wszystkim trójstronnej wymiany młodzieży, połączonej z poznawaniem przez
młodych ludzi tradycji i kultury. Do pozyskania trzeciego partnera z Węgier zobowiązali się samorządowcy z Tornali –
miasta położonego tylko osiem kilometrów od granicy z Węgrami i w blisko siedemdziesięciu procentach zamieszanego
przez obywateli słowackich pochodzenia
węgierskiego. - Współpraca taka jest konieczna w celu pozyskania środków zewnętrznych, na przykład w ramach Funduszu Wyszehradzkiego – podkreśla zastępca wójta Gminy Tarnów Elżbieta
Chrząszcz. - Mamy nadzieję, że już

wkrótce nasze starania zostaną uwieńczone sukcesem – dodaje. Goście ze Słowacji – Gábor Zsíros, Milena Helembayova i Maria Kracuntkova – podczas swej
wizyty w zwiedzili Tarnów i Kraków, a
także wszystkie miejscowości należące do
gminy, ze szczególnym uwzględnieniem
miejsc, w których byłyby realizowane
wspólne polsko-słowacko-węgierskie
przedsięwzięcia.
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Obchody Œwiêta
Konstytucji 3 Maja
W sobotę, 3 maja w Jodłówce-Wałkach
odbyły się gminne obchody Święta Konstytucji 3 Maja. Obok uroczystej Mszy świętej
w intencji Ojczyzny odprawionej przez ks.
Tadeusza Wolaka i ks. Wiesława Książko
oraz akademii złożył się na nie festyn rodzinny, w którym licznie uczestniczyli
mieszkańcy gminy. Wśród zgromadzonych
na uroczystości gości znaleźli się m. in. poseł
Józef Rojek, Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Andrzej Sztorc,
Wójt Gminy Skrzyszów Józef Gądek i Komendant Komisariatu Policji Tarnów-Centrum Jan Pytko. Licznie reprezentowana
była również Rada Gminy Tarnów. Obecni
byli wiceprzewodniczący rady Eugeniusz
Wojtarowicz i Józef Jamróg oraz radni: Alina Barbachen, Marek Cichy, Janusz Górecki, Władysław Kuta, Piotr Rybski i Ryszard
Cop, który wraz z sołtysem Lucjanem Olszówką pełnił rolę współgospodarza. Jedną
z atrakcji uroczystości był występ Zespołu
Pieśni i Tańca „Świerczkowiacy”.

Radlnej, Zgłobic, Woli Rzędzińskiej (SP nr
1 i SP nr 2) i Jodłówki-Wałek. Pierwsze
miejsce zajęła Arleta Chaim ze Szkoły Podstawowej w Porębie Radlnej, która zdobyła
58 punktów. Na drugim miejscu, z 55 punktami znalazł się jej szkolny kolega Mateusz
Nowak. Natomiast miejsce trzecie zajęła
uczennica Szkoły Podstawowej nr 1 w Woli Rzędzińskiej, zdobywczyni 49 punktów
Katarzyna Ostręga. Jury przyznało także
trzy wyróżnienia. Przypadły one: Katarzynie Gdowskiej (Szkoła Podstawowa w Zgłobicach), Dawidowi Stolarczykowi (Szkoła
Podstawowa nr 1 w Woli Rzędzińskiej) oraz
Maciejowi Garstce (Szkoła Podstawowa w
Zgłobicach). Organizatorem konkursu była
Szkoła Podstawowa nr 1 w Woli Rzędzińskiej.

Trojaczki z Porêby Radlnej
W sobotę, 3 maja mieszkańcy Poręby
Radlnej Małgorzata i Tomasz Tatarowie
zostali szczęśliwymi rodzicami trojaczków
Nadii, Nikoli i Wiktora. Jedna z dziewczynek ważyła 2100, druga 1800, zaś chłopiec
2000 gramów. W środę, 21 maja trojaczki
oraz ich szczęśliwych rodziców odwiedzili

Biskup w Zg³obicach
W sobotę, 3 maja w Publicznej Szkole
Podstawowej w Zgłobicach odbyło się spotkanie Biskupa Tarnowskiego Wiktora
Skworca z nauczycielami, pracownikami,
wychowawcami Ośrodka Wsparcia Dziennego oraz Zarządem Stowarzyszenia „Dajmy Dzieciom Miłość”, w ramach wizytacji
kanonicznej.

Sponsoring dla
niepe³nosprawnego
sportowca
Artur Lis, 22-letni mieszkaniec Woli Rzędzińskiej jest kolejnym młodym sportowcem wspartym finansowo przez Gminę Tarnów. Artur Lis podpisał umowę o sponsoringu tuż po Mistrzostwach Polski w Tarnobrzegu, które odbyły się w dniach 9-11
maja. Zakończyły się dla sportowca zdobyciem jednego mistrzowskiego i jednego wicemistrzowskiego tytułu, więc pozostał pewien niedosyt. - Chociaż w kategorii seniorów przegrałem z jednym zawodnikiem, to
cała nasza ekipa Tarnowskiego Zrzeszenia
Sportowego Niepełnosprawnych „Start”, w
którym trenuję, spisała się bardzo dobrze,
gdyż na dziesięciu zawodników przypadło
nam 12 medali – mówi Artur, który nie
wyklucza, że pieniądze, jakie otrzymał od
samorządu przeznaczy na sprzęt, który
umożliwi mu trenowanie w domu.

Gminny Konkurs
Czytelniczy
W poniedziałek, 19 maja w Urzędzie
Gminy Tarnów odbył się finał Gminnego
Konkursu Czytelniczego. Wzięło w nim
udział szesnastu uczniów ze szkół podstawowych z terenu gminy: Błonia, Poręby
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wójt Grzegorz Kozioł oraz Maria Srebro
kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Goście z Gminy przywieźli rodzinie Tatarów nie tylko wiadomości o przeznaczonych przez gminny samorząd dodatkowych środkach finansowych, ale także to,
co w chwili obecnej najbardziej jest maluchom potrzebne – pieluchy jednorazowe i
środki do pielęgnacji niemowląt: chusteczki, kremy, mydło, oliwkę, proszek do prania czy płyn do kąpieli. Każde z dzieci dostało też zabawkę-maskotkę.

„Nasza Ma³a Ojczyzna”
Tego samego dnia miejsce Finał I Gminnego Konkursu Plastycznego „Nasza Mała
Ojczyzna”. Uczestniczyło w nim siedemdziesięcioro czworo przedszkolaków z terenu Gminy Tarnów. I miejsce przypadło Nikoli Oleksyk z Oddziału Przedszkolnego
przy Szkole Podstawowej w Porębie Radlnej, II miejsce zajął Jakub Niećko z Publicznego Przedszkola w Zbylitowskiej Górze,
zaś miejsce III – Radosław Ratusznik z Publicznego Przedszkola w Tarnowcu. Jury
przyznało także trzy wyróżnienia. Przypadły one Monice Żurowskiej (Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Łękawce), Janowi Cyganowi (Przedszkole Publicz-

ne w Woli Rzędzińskiej) oraz Patrykowi
Paszewskiemu (Oddział Przedszkolny przy
Szkole Podstawowej w Błoniu).

Marsza³ek na roboczo
W poniedziałek, 19 maja z roboczą wizytą
przebywał w Gminie Tarnów wicemarszałek Województwa Małopolskiego. Marszałek odwiedził Wolę Rzędzińską, gdzie zapoznał się ze stanem prac nad budową centrum wsi, problemami związanymi z drogą
do Leiera oraz odwiedził ten największy na
terenie gminy zakład produkcyjny. - Przekazałem Panu Marszałkowi informację o
podjętych przez nas pracach oraz staraniach o pozyskanie na budowę centrum
środków unijnych – podkreśla wójt Grzegorz Kozioł. W spotkaniu z Marszałkiem
Romanem Ciepielą, obok wójta Grzegorza
Kozioła i prezesa Leiera Lesława Paciorka,
uczestniczył proboszcz wolańskiej parafii
ks. Wiesław Książko, który nieodpłatnie
przekazał gminnemu samorządowi teren
pod budowę centrum wsi.

Gminne Zawody P³ywackie
o Puchar Wójta
W środę, 21 maja na basenie TOSiR w
Tarnowie odbyły się Gminne Zawody Pływackie o Puchar Wójta Gminy Tarnów. Ich
organizatorem była Szkoła Podstawowa im.
o. Zbigniewa Strzałkowskiego w Zawadzie.
W kategorii „Skrzat” (klasy I-III) wśród
dziewcząt najlepszą okazała się Wiktoria
Wajda (SP Łękawka), przed Martą Marendziak (ZSP Tarnowiec) i Gabrielą Smalarz
(ZSP Tarnowiec). Natomiast wśród chłopców triumfował Michał Wielgus (ZSP Tarnowiec), przed Arturem Górskim (ZSP Tarnowiec) i Maciejem Wielgusem (SP Błonie).
W wyścigu uczniów szkół podstawowych z
klas IV-VI, kategoria „Młodzik” wśród
dziewcząt pierwsze miejsce zajęła Justyna
Siedlik (SP Zawada), drugie – Natalia Ćwikła (ZSP Tarnowiec), a trzecie – Katarzyna Chmura (ZSP Tarnowiec). Wśród chłopców najlepszy czas uzyskał Tomasz Zabawa (SP Zawada), na drugim miejscu uplasował się Jakub Korman (SP Błonie), zaś
na trzecim Robert Smalarz (ZSP Tarnowiec). W kategorii „Junior” (gimnazjaliści)
wśród dziewcząt najlepszy czas uzyskała
Katarzyna Nazimek (ZSP Tarnowiec), przed
Kathariną Masiuk (ZSP Tarnowiec) i Natalią Sajdak (ZSP Zbylitowska Góra). Natomiast wśród chłopców triumfował Bartłomiej Rybski (ZSP Zbylitowska Góra), drugi
czas uzyskał Marcin Gdowski (ZSP Tarnowiec), zaś trzeci – Piotr Wal (ZSP Tarnowiec). Osobną konkurencją był drużynowy
zjazd rynną na czas, w którym bezkonkurencyjne w poszczególnych kategoriach okazały się drużyny: z Błonia, Poręby Radlnej
i Tarnowca. Po rozegraniu poszczególnych
konkurencji odbył się dodatkowy bieg finałowy o Puchar Wójta Gminy Tarnów, którego zdobywcami zostali: Katharina Masiuk –
w kategorii dziewcząt oraz Bartłomiej Rybski – w kategorii chłopców.
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CZERWIEC

GMINNE WIEŒCI

Fina³y konkursowych
zmagañ
W poniedziałek, 2 czerwca w Urzędzie
Gminy Tarnów miał miejsce finał I Gminnego Konkursu na stronę internetową o
Gminie oraz VIII Gminnego Konkursu
Matematycznego „Cyferka”.
W konkursie, którego uczestnicy tworzyli szkolną stronę www zwyciężyła drużyna ze Szkoły Podstawowej w JodłówceWałkach. Drugie miejsce zajęła drużyna ze
Szkoły Podstawowej w Łękawce, zaś na
trzecim miejscu uplasowali się reprezentanci ze Szkoły Podstawowej w Zbylitowskiej Górze. Natomiast w konkursie „Cyferka” wśród czwartoklasistów najlepszy
okazał się Michał Prendota (Wola Rzędzińska I), drugie miejsce zajął Dominik Korman (Tarnowiec), zaś na trzecim ex aequo
znalazły się: Anna Sysło (Wola Rzędzińska II) i Aleksandra Strzesak (Zgłobice).
A kategorii piątoklasistów triumfowała
Anna Bień (Jodłówka-Wałki) przed Michałem Krysą (Błonie) i Mateuszem Nowakiem (Poręba Radlna). Natomiast wśród
najstarszych uczniów podstawówek zwyciężyła Bogumiła Korus (Wola Rzędzińska
I). Na drugim miejscu znaleźli się: Łukasz
Baran (Zgłobice) i Katarzyna Kądziołka
(Błonie), zaś na trzecim – Ewelina Filar
(Poręba Radlna) i Kinga Pióro (Tarnowiec). Nagrody laureatom konkursów wręczyli wójt Grzegorz Kozioł i zastępca wójta Elżbieta Chrząszcz.

Gminne Zawody
Sportowo-Po¿arnicze
w Koszycach Wielkich
W sobotę, 7 czerwca na boisku sportowym w Koszycach Wielkich odbyły się
Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze.
Siedemnaście uczestniczących w nich
drużyn rywalizowało w czterech kategoriach: seniorów, seniorek, młodzieżowych
drużyn pożarniczych męskich oraz młodzieżowych drużyn pożarniczych żeńskich. W kategorii seniorów zwyciężyła

drużyna OSP Wola Rzędzińska, przed
OSP Łękawka i OSP Jodłówka-Wałki.
Wśród seniorek triumfowała drużyna z
OSP Łękawka przed OSP Jodłówka-Wałki. W kategorii młodzieżowych drużyn
pożarniczych męskich najlepsi okazali się
młodzieżowcy z OSP Wola Rzędzińska,
drugie miejsce zajęli młodzi ochotnicy z

OSP Koszyce Małe, zaś trzecie – OSP Jodłówka-Wałki. Natomiast wśród młodzieżowych drużyn pożarniczych żeńskich
pierwsze miejsce zajęła drużyna OSP
Koszyce Wielkie przed OSP Koszyce
Małe. Zwycięzcy otrzymali czeki do realizacji na sprzęt strażacki dla jednostki,
pamiątkowe puchary oraz dyplomy.

W Tarnowcu stanie
fotoradar
Zarząd Dróg Wojewódzkich wydał pozytywną decyzję odnośnie lokalizacji fotoradaru Tarnowcu przy ruchliwym odcinku
drogi wojewódzkiej 977 stanowiącej najkrótsze połączenie z Tarnowa na Słowację, a komisja, której przewodniczył kom.
Jacek Mnich, naczelnik Sekcji Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, wyznaczyła miejsce, gdzie może on
zostać ustawiony. - Uznaliśmy, że najlepszym rozwiązaniem będzie lokalizacja przy
szkole, do której uczęszcza blisko pięćset
dzieci – konkluduje Jan Nowak, sołtys
Tarnowca, gorący orędownik fotoradaru.
Następne kroki należą teraz do gminnego
samorządu. - Jesteśmy na etapie przygotowania projektu, w dalszej kolejności czeka nas wykonanie przyłącza energetycznego, ustawienie masztu i dopiero wtedy

fotoradar może zostać zamontowany i
„pracować” na rzecz poprawy bezpieczeństwa na tym ruchliwym odcinku drogi –
mówi zastępca wójta Sławomir Wojtasik.
Zainstalowanie fotoradaru to nie jedyne
działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa w drodze do szkoły dzieci z Tarnowca. Już wkrótce zostanie wykonany odcinek drogi łączący szkołę ulicą Na Wał, co
znacznie ułatwi dotarcie do szkoły od strony
Zawady. - Chciałbym
podkreślić tutaj szczególną życzliwość państwa Borkowskich i
pana Zbigniewa Najdały, którzy wykazali bardzo dużo zrozumienia
dla naszych potrzeb przy zakupie gruntu
– podkreśla Sławomir Wojtasik.

G³oœne czytanie
w Tarnowcu
Po raz kolejny w Zespole Szkół Publicznych w Tarnowcu zorganizowano „Tydzień głośnego czytania” w ramach akcji
„Cała Polska czyta dzieciom”.W czytaniu
wzięli udział: Urszula Augustyn – poseł na
Sejm RP, Grzegorz Kozioł – wójt Gminy
Tarnów oraz jego zastępcy Elżbieta
Chrząszcz i Sławomir Wojtasik, Piotr Pawlina – specjalista ds. promocji Gminy Tarnów, Piotr Kopa – dyrektor oddziału „Polska Gazeta Krakowska”, Jerzy Kosiba –
dziennikarz „Temi”, siostra Maria Teresa
de Prado – przełożona Zgromadzenia
Sióstr Karmelitanek Misjonarek Terezjanek (CMT), Marian Wardzała – trener
żużlowców Unii Tarnów, Alina Barbachen
– położna, radna Gminy Tarnów, ks. Bogusław Maciaszek – dyrektor radia RDN
Małopolska i Monika Faron-Miśtak –
dziennikarka radia RDN. Po przeczytaniu
fragmentu wybranej książki uczestnicy
akcji opowiadali uczniom o swoich zainteresowaniach czytelniczych, wykonywanym zawodzie czy dodatkowych pasjach,
odpowiadali także na pytania uczniów.

SEZON INWESTYCYJNY W PE£NI
Uchwalenie budżetu na rok 2008 jeszcze w ubiegłym roku pozwoliło na rozpoczęcie zadań inwestycyjnych już od stycznia, tak, aby efekty widoczne były jak najszybciej. Choć nie wszystkie inwestycje
już są widoczne, bo przecież od chwili podjęcia decyzji o realizacji, aż do jej zakończenia droga jest dość daleka, ale w wielu
przypadkach przetargi zostały już rozstrzygnięte. Wśród rozpoczętych inwestycji należy wymienić: wykonanie poboczy
przy drogach gminnych, budowę chodnika przy drodze powiatowej w Białej oraz
w Zawadzie, rozbudowę Zespołu Szkół
Publicznych w Tarnowcu, remont ul. Południowej w Koszycach Wielkich oraz ulic
Przyczki i Księżycowej w Tarnowcu, przestrona
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budowę ul. Zimna Woda w Tarnowcu, remont ośrodków zdrowia w Woli Rzędzińskiej i Koszycach Małych, budowę hali widowiskowo-sportowej w Koszycach Wielkich, sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Błoniu, rozbudowę domu pogrzebowego na cmentarzu w Woli Rzędzińskiej, przebudowę budynku komunalnego w Nowodworzu oraz kotłowni w przedszkolu w Tarnowcu. Wykonywane jest
około szesnastu kilometrów nakładek asfaltowych, a wkrótce rozpoczną się prace
zabezpieczające przy kładce na Białej.Szczególnie cieszę się z inwestycji w
ośrodkach zdrowia, które w dużej mierze
realizujemy ze środków PFRON, bo to
oznacza, że mieszkający w naszej gminie

niepełnosprawni nie tylko są coraz bliżej
rehabilitacji, ale i bariery komunikacyjne są im coraz mniej straszne – konkluduje Sławomir Wojtasik. Zdaniem zastępcy wójta niezmiernie ważne są też inwestycje w placówkach oświatowych. Oprócz już rozpoczętych inwestycji kubaturowych udało nam się doposażyć stołówki, planujemy także duże remonty w
naszych szkołach – podkreśla.
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Ksi¹dz pra³at Jan Franczak
Honorowym Obywatelem Gminy Tarnów
„Tytu³ Honorowego Obywatela Gminy
Tarnów jest wyrazem najwy¿szego uznania dla osób szczególnie zas³u¿onych dla
gminy, o niepodwa¿alnym wk³adzie w
jej rozwój, promowanie jej walorów
w kraju i za granic¹, kultywowanie najwy¿szych wartoœci humanistycznych, a
tak¿e osobom wybitnym, których dzie³a
ciesz¹ siê najwy¿szym uznaniem mieszkañców gminy, i osobom które ze szczególnym pietyzmem dbaj¹ o zachowanie
tradycji patriotycznych i podtrzymanie
wiêzi z Polakami mieszkaj¹cymi za granic¹.” (Regulamin nadawania tytu³u Honorowego Obywatela Gminy Tarnów, § 1)
Ksiądz mgr Jan Franczak urodził się 24
listopada 1934 roku w Słopnicy w powiecie limanowskim. Po ukończeniu szkoły
średniej w Limanowej, w 1951 roku złożył
egzamin dojrzałości. Następnie rozpoczął
studia teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie, po których
ukończeniu w dniu 9 lutego 1958 roku
przyjął święcenia kapłańskie z rąk ks. bp.
Karola Pękali. Mszę Prymicyjną odprawił
w kościele parafialnym w Słopnicy.
Ks. Jan Franczak pracował jako wikariusz
w parafiach w Borzęcinie, Szczucinie, Skrzyszowie i w Janowicach. W tej ostatniej został
mianowany proboszczem i funkcję tę pełnił
do 16 listopada 1980 roku. Od 17 listopada
1980 roku dekretem Biskupa Tarnowskiego
został mianowany proboszczem parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Woli Rzędzińskiej i obowiązki te sprawował do 20 sierpnia
2004 roku. Wtedy, po złożeniu urzędu, przeszedł na emeryturę i mieszkał w miejscowej
parafii jako rezydent do 8 października 2007
roku. Od 9 października tegoż roku jest rezydentem w Parafii św. Marcina Biskupa w Grywałdzie. Dnia 21 maja 1997 roku został mianowany Kanonikiem Honorowym Kapituły
Kolegiackiej w Nowym Sączu.
Wieloletni proboszcz wolańskiej parafii
dał się poznać jako gorliwy duszpasterz oraz
bardzo dobry i godny naśladowania gospodarz parafii.
Dzięki Jego trosce wzrosła liczba wiernych
uczestniczących w Mszach Świętych, nabożeństwach różańcowych, majowych oraz pasyjnych. Wzrosła liczba rozdawanych Komunii Świętych. Ks. Jan Franczak był niestrudzonym spowiednikiem, zawsze czekającym
w konfesjonale na penitentów. Dzięki jego staraniom w parafii powstały stowarzyszenia katolickie i grupy modlitewne takie, jak: Akcja
Katolicka, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży,
Caritas, grupy kolędników misyjnych, Dzieło
Pomocy dla Czyśćca oraz Róże Różańcowe.
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Był również wspaniałym wychowawcą kapłanów, szczególnie neoprezbiterów, którzy po
ukończeniu Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, rozpoczynali swoją posługę kapłańską w Woli Rzędzińskiej. Wielu z
nich zostało misjonarzami w różnych krajach
świata. Za tym, jak bliskie ks. prał. Janowi
Franczakowi było posłannictwo misyjne Ko-

ścioła świadczy fakt, że po swoim przejściu
na emeryturę sam kilkakrotnie wyjeżdżał z
posługą duszpasterską na Ukrainę, wspomagając pracujących tam polskich kapłanów. W
swej trosce duszpasterskiej nie zaniedbywał
spraw społecznych, zawsze służąc radą i pomocą w rozwiązywaniu licznych problemów.
Otaczał opieką rodziny, zwłaszcza te, które
znajdowały się w ciężkiej sytuacji materialnej. Dla dzieci tych rodzin, między innymi,
organizował oazy parafialne.
Jako gospodarz parafii z wielkim zaangażowaniem i entuzjazmem już od 1981 roku prowadził liczne prace zarówno w samej świątyni, jak i w jej otoczeniu. Do najważniejszych
z nich zaliczyć należy: wykonanie sześciu nowych witraży, nowej instalacji elektrycznej,
pokrycie kościoła blachą miedzianą, przebudowę prezbiterium kościoła wraz z budową
marmurowego ołtarza oraz nowego tabernakulum, wykonanie drewnianego ołtarza ku czci
Serca Jezusowego, przebudowę zakrystii i
wykonanie podpiwniczenia kościoła. Z inicjatywy ks. prał. Jana Franczaka zakupiono i zamontowano na wieży kościelnej ważący około
jedenastu ton dzwon o imieniu „Jan Chrzciciel”. Przeprowadzono także remont domu
parafialnego i wikarówki. W roku 1990 wymalowano wnętrze kościoła i wykonano nową mozaikową Drogę Krzyżową. Zasługą ks. Jana
Franczaka jest również wybudowanie groty
Matki Bożej obok kościoła parafialnego i wykonanie trwałego ogrodzenia kościoła.
Najważniejszą inwestycją, której inicjatorem był wieloletni wolański duszpasterz, była

prowadzona w latach 1985-1990 budowa nowego kościoła pw. Miłosierdzia Bożego w Woli
Rzędzińskiej w sołectwie nr II. Wybudowanie tego kościoła świadczy o duszpasterskiej
trosce ks. Jana Franczaka związanej z rozwojem wsi Wola Rzędzińska i wzrostem liczby jej mieszkańców.
Ks. prał. Jan Franczak dużą wagę przywiązywał do rozwoju muzyki kościelnej.
W związku z tym sprowadził do parafii
uzdolnionego i wykształconego organistę,
zadbał o budowę nowoczesnych trzydziestotrzygłosowych organów, które zostały poświęcone w 1996 roku. Od tej pory Wola
Rzędzińska stała się miejscem wielu znakomitych wydarzeń muzycznych. Na organach w wolańskiej świątyni koncertowało
wielu sławnych wykonawców muzyki organowej i sakralnej, wykonywano utwory znanych kompozytorów, m. in. Henryka Góreckiego, który obchodził w Woli Rzędzińskiej
pięćdziesięciolecie swojej pracy kompozytorskiej. Parafia gościła także chóry z Austrii, Niemiec, Stanów Zjednoczonych.
W wydarzeniach tych, gdyż oprócz mieszkańców Woli Rzędzińskiej, Tarnowa i okolicznych miejscowości, uczestniczyło wielu
znakomitych gości, m. in. konsulowie generalni Republiki Austrii i Stanów Zjednoczonych. Dzięki osobistemu zaangażowaniu
ks. Jana Franczaka powstał w Woli Rzędzińskiej chór „Cantus”, który wiele razy
wyjeżdżał na koncerty do Austrii, Niemiec,
Szwajcarii, Francji, Włoch oraz na Ukrainę. Te ostatnie wyjazdy wiązały się nie tylko z promocją i koncertami, ale także z niesieniem pomocy materialnej i żywnościowej
tamtejszej ludności, a zwłaszcza Polakom.
Ks. Jan Franczak dał się poznać jako orędownik głoszenia prawdziwej historii Polski.
W homiliach wielokrotnie wyrażał swoje umiłowanie ojczyzny i symboli narodowych, podkreślał bohaterstwo i walkę naszych rodaków,
zarówno w czasie wojny, ale również w czasach pokoju. Nie bał się poruszać problemów
Polski powojennej, stawał w obronie prawdy,
za co na przełomie lat 50. i 60. był zatrzymywany i przesłuchiwany przez SB.
Przez cały okres swej pracy duszpasterskiej
ks. Jan Franczak aktywnie współpracował
z samorządem lokalnym, co pozwoliło m. in.
na wybudowanie w latach 1992-1993 nowej
kaplicy cmentarnej, powiększenie i ogrodzenie cmentarza parafialnego. Wielokrotnie
sprawował ofiarę Mszy Świętej dla samorządu lokalnego i mieszkańców Gminy Tarnów
z okazji uroczystości gminnych, regionalnych
i państwowych. Swoją działalnością aktywnie
przyczyniał się do promocji Gminy Tarnów w
kraju i za granicą. W uznaniu tych zasług
Rada Gminy Tarnów w dniu 20 maja 2008
roku jednogłośnie zadecydowała o nadaniu ks.
prał. Janowi Franczakowi tytułu Honorowego Obywatela Gminy Tarnów.
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MUSIMY BYÆ SOLIDARNI...
Rozmowa z prezesem Tarnowskich Wodoci¹gów, Tadeuszem Rzepeckim
Może nie każdy zdaje sobie sprawę z
tego że Tarnowskie Wodociągi są
spółką, której właścicielem jest częściowo Gmina Tarnów.
Według aktualnego stanu Gmina Tarnów
posiada ok. 24% udziałów w Tarnowskich
Wodociągach. Największym udziałowcem
jest natomiast Miasto Tarnów, które posiada około 48% udziałów, Gmina Skrzyszów jest właścicielem około 15%, zaś Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach
S.A. ok. 13 %.
Jako spółka komunalna Tarnowskie
Wodociągi służą mieszkańcom, ale
nie wszystkim. Kiedy będziecie dostarczać wodę i odbierać ścieki od
każdego mieszkańca?
Chcielibyśmy natychmiast, ale – niestety –
nie jest to możliwe, gdyż budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych jest nie tyle
skomplikowana, co kosztowna. Włodarze
Miasta i Gminy przez wiele lat inwestowali ogromne pieniądze, aby stworzyć obecny
system wodociągowy i kanalizacyjny liczący około tysiąca kilometrów sieci wodociągowych i około siedmiuset kilometrów sieci kanalizacyjnych. Obecnie w mieście Tarnowie oraz gminach Tarnów i Skrzyszów
woda jest dostępna we wszystkich miejscowościach poza Pogórską Wolą. Jeśli chodzi o kanalizację, to miasto skanalizowane
jest praktycznie w całości. W Gminie Tarnów pozostały miejscowości położone najwyżej i najdalej: Jodłówka-Wałki, Zawada, Łękawka i Poręba Radlna i niewielkie
fragmenty innych miejscowości, natomiast
w Gminie Skrzyszów pozostała do kanalizacji praktycznie tylko Pogórska Wola i
część Ładnej. Szacujemy, że na dokończenie kanalizacji potrzeba kolejnych inwestycji wartości około50 - 60 milionów złotych.
Jest Pan znany z tego, że pojawia się
każdego roku na jednej z pierwszych
sesji Rad Miasta czy Gminy, przekonując radnych, żeby zaakceptowali
podwyżki cen wody i kanalizacji.
Dlaczego musicie podnosić ceny?
To są jedne z najbardziej nieprzyjemnych
wizyt na sesjach rad gmin, podczas których muszę obronić wzrost cen. Jest to jednak, niestety, nieuniknione, a wynika z
kilku czynników. Po pierwsze, jesteśmy
przedsiębiorstwem „na dorobku” i wciąż
musimy inwestować w rozwój sieci. Po
drugie, rosną koszty i to nie tylko inwestycji – ostatnio znacznie wzrosły ceny energii, paliw czy koszty osobowe. Po trzecie,
systematycznie maleje ilość zużywanej
wody na mieszkańca. W tej chwili w całym systemie wodociągowym mamy zużycie wody około 110 litrów na osobę na
dzień, zaś przed dziesięciu laty było to prawie dwa razy więcej.
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Ale nikt nie pyta się mieszkańców, czy
chcą ponosić koszty rozwoju Tarnowskich Wodociągów i płacić na
budowę nowych sieci?
Równie dobrze nasi pradziadowie budując
przed stu laty pierwszy nowoczesny wodociąg mogliby powiedzieć: nie chcemy, by
wiek później ktoś czerpał z tego pożytki.
Oczywiście nie możemy w ten sposób mówić i myśleć. Jest to przedsięwzięcie podobne do elektryfikacji, która finalizowana była w latach 50-tych i 60-tych czy telefonizacji, która zrealizowana została dopiero w latach 90-tych ubiegłego wieku.
Dzisiaj możemy powiedzieć, że skończyliśmy wodociągowanie na naszym obszarze,
ale jeszcze pozostaje nam do dokończenia
kanalizacja. I w tym względzie musimy być
solidarni, musimy podzielić się środkami
z przyszłymi użytkownikami – sieć to jest
jeden system. Oczywiście staramy się te
środki pozyskać ze źródeł zewnętrznych.
Realizujemy na przykład program z Funduszu Spójności, który akurat w tym roku
kończymy. W programie tym 68 % środków pozyskujemy z bezzwrotnej dotacji z
Unii Europejskiej. Dodatkowo korzystamy
z kredytu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na bardzo preferencyjnych
warunkach, stąd możemy sobie pozwolić
na tak duże inwestycje. Gdyby nie te środki, sieć rozwijalibyśmy 4-5 razy wolniej.
Przez dwa lata wybudujemy 270 km kanalizacji, a do tej pory przez prawie 100
lat istnienia firmy wybudowaliśmy około
500 km.
Mieszkańcy czasem narzekają na
uciążliwości związane z prowadzonymi inwestycjami. Jest to też powodem
napięć przy realizacji inwestycji.
Rzeczywiście, przypadki bywają bardzo różne. Najgorsze dla nas są sytuacje, gdy ktoś
w ogóle nie chce wpuścić nas na swoją
posesję i musimy robić obejście. Koszt inwestycji jest wtedy dużo większy. Wiele
osób, wpuszczając nas na swoje posesje,
zastrzega, żeby obyło się to z jak najmniejszą stratą. Oczywiście jest to trudne, bo nasi wykonawcy muszą używać
sprzętu ciężkiego, ale zawsze zwracamy się
do nich, aby budowa prowadzona była
z poszanowaniem własności i trudu ludzi,
którzy włożyli często wiele pracy w urządzenie swoich posesji. Musimy też pamiętać, że zniszczenia można usunąć w ciągu
kilku tygodni, czy miesięcy, a kanalizacja
służyć nam będzie 100-200 lat.
Co z mieszkańcami, którzy nie zostali
uwzględnieni przy realizacji inwestycji?
Jest to problem niezmiernie trudny. W Gminie Tarnów jego skalę oceniamy na około
sto takich przypadków, bo tyle wniosków

od mieszkańców do nas spłynęło. We
współpracy z gminnym samorządem pracujemy nad rozwiązaniami, mamy już
pewne pomysły, ale to wymaga czasu. Dlatego prosimy mieszkańców, aby uzbroili się
w cierpliwość.
A jak Pan Prezes ocenia mieszkańców
jako klientów? Znamy na terenie
Gminy przypadki, że mieszkańcy,
niestety, działają niezgodnie z prawem. Wystarczy wspomnieć o brakach umów na wywóz odpadków komunalnych, zamieszkiwaniu w nieodebranych budynkach mieszkalnych. Czy zdarzają się przypadki
łamania prawa w przypadku wodociągów i kanalizacji?
Mamy niewiele takich przypadków tam,
gdzie kanalizacja funkcjonuje już od wielu lat, natomiast tam, gdzie dopiero ją budujemy, zdarzają się przypadki „dzikich”
włączeń. Ponieważ wiemy, że takie przypadki są, będziemy intensywnie prowadzić
kontrole – zaczynamy od lipca bieżącego
roku. Zgodnie z prawem każdy mieszkaniec wprowadzający ścieki bez zawarcia
umowy na ich odprowadzanie naraża się
na karę ograniczenia wolności lub karę do
dziesięciu tysięcy złotych grzywny.
Normalnym trybem, który obowiązuje w
takiej sytuacji, jest zgłoszenie się do Działu Technicznego Tarnowskich Wodociągów celem ustalenia warunków przyłączenia i wykonanie na ich podstawie przyłącza kanalizacyjnego, a następnie zawarcie umowy w Dziale Sprzedaży. Każdy, kto
przyłączył się do sieci samowolnie, powinien jak najszybciej zgłosić ten fakt w Tarnowskich Wodociągach i zawrzeć umowę
na usługę odprowadzania ścieków.
Dziękuję za rozmowę.
strona
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„Wiosna
Rozmowa z Wójtem

Do sukcesów mionionego półrocza zaliczyć należy między innymi otwarcie Centrum
Wsi na Woli Rzędzinskiej...
Panie Wójcie, od ostatniej rozmowy
z Panem na naszych łamach minęło
już prawie pół roku. Wtedy kończyliśmy rok kalendarzowy, w którym
– jak Pan wspominał – udało się odnieść sporo sukcesów, ale i odnieść
porażki. Radni przychylnie ocenili
pracę samorządu w ubiegłym roku
udzielając jednogłośnie absolutorium za miniony rok. Ale czas biegnie nieubłaganie i za nami już prawie połowa kolejnego roku. Podsumujmy, jak Pan ocenia pracę samorządu w minionym okresie?
Zacznijmy od tego, że w moim przekonaniu zarządzanie gminą tylko poprzez wydawanie pieniędzy, które do budżetu
wpływają z tytułu należnych podatków
czy subwencji ma charakter czysto administracyjny i ocena pracy samorządu tylko z tego punktu widzenia jest niemiarodajna. Pełna ocena pracy Wójta i całego
samorządu, opinia czy ta praca jest zła,
dobra czy bardzo dobra powinna
uwzględniać skuteczność władz gminy w
ściąganiu do budżetu Gminy pieniędzy z
zewnątrz.
Spójrzmy więc na Pana pracę z tej
perspektywy.
Sądzę, że mamy się czym pochwalić, ponieważ do maja udało nam się po stronie
wpływów zwiększyć przyjęty przez Radę
Gminy budżet o kwotę około czterech milionów złotych. To jest bardzo dużo, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę, że są
gminy, dla których cały roczny budżet to
na przykład osiem milionów złotych. Z
tej kwoty, co chciałbym wyraźnie podkreślić, prawie trzy miliony złotych zostały
wypracowane wyłącznie przez nas – pracowników gminy.
Skąd pochodzą te pieniądze i na jakie zadania będą przeznaczone?
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Największą pozycję stanowi dotacja na remont ośrodków zdrowia w Koszycach
Małych i Woli Rzędzińskiej. Jest to kwota siedmiuset pięćdziesięciu tysięcy złotych. Dzięki tym pieniądzom wyremontujemy wspomniane ośrodki zdrowia już w
tym roku. Udało się także pozyskać sześćset tysięcy złotych na usuwanie skutków
powodzi. Są to pieniądze z Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Środki te pozyskiwaliśmy już wcześniej,
ale nigdy w takiej wysokości. Dzięki tym
pieniądzom możemy wyremontować kolejne gminne drogi. Z sukcesem wzięliśmy udział w programie „Stołówki w
każdej szkole” i otrzymaliśmy czterysta
pięćdziesiąt tysięcy złotych na remont i
urządzenie stołówek szkolnych tak, aby
w każdej szkole dzieci mogły korzystać z
obiadów. W tych małych szkołach, gdzie
nie możemy utrzymywać kuchni z zatrudnionym personelem, organizujemy punkty wydawania obiadów, natomiast posiłki gotowane są w sąsiednich szkołach. I
tak stołówka szkolna w Zgłobicach już
przygotowuje obiady dla dzieci w Błoniu,
a stołówka w Woli Rzędzińskiej - dla Jodłówki-Wałek, w niedługim czasie stołówka w Tarnowcu gotować będzie obiady dla
dzieci z Zawady. Popularność tych posiłków jest bardzo duża, ponieważ koszt obiadu niewiele przekracza dwa złote, a dla
dzieci z rodzin najuboższych jest wydawany za darmo. Najlepszym przykładem jest
szkoła w Jodłówce-Wałkach, gdzie z obiadów korzysta około 95 % dzieci.
Wróćmy jeszcze do budżetu. Suma
tych wpływów, które omówiliśmy
stanowi kwotę 1,8 miliona złotych.
Na co jeszcze udało się pozyskać pieniądze?
Otrzymaliśmy również środki z powiatu w
wysokości stu sześćdziesięciu tysięcy zło-

tych na realizację wspólnych zadań, takich, które głównie powinien realizować
powiat, ale gmina te zadania wspiera.
Chodzi tutaj o chodniki przy drogach powiatowych, usuwanie azbestu i torby ekologiczne, te, które w prezencie dla naszych
mieszkańców dołączamy do każdego egzemplarza 101 numeru „Nowin Tarnowskiej Gminy”. Udało nam się także przekonać powiat do współfinansowania projektu basenu w Zbylitowskiej Górze. I
mamy nadzieję na późniejsze wspólne
jego wykonanie. W ten sposób wybudowany basen będzie służył wspólnie Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu i naszej szkole. Następną znaczącą
pozycją w budżecie jest uzyskanie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska umorzenia pożyczki na kanalizację.
To są środki w wysokości sześciuset dwudziestu tysięcy złotych, których nie musimy spłacać. O około milion złotych zwiększyliśmy także dochody gminy, ściągając
zaległe podatki.
Zatem można powiedzieć, że
pierwszą połowę roku 2008 możemy
zaliczyć do udanych.
Rzeczywiście, wiosna była dla nas szczęśliwa i sporo pieniędzy udało się pozyskać, ale nie spoczywamy na laurach,
tylko przez cały czas na bieżąco pracujemy . To będzie trudny rok, bo chociaż
absolutorium było jednomyślne i radni
zaakceptowali działalność władz gminy, to jednak przy uchwale budżetowej
było wiele wątpliwości. Radni obawiali
się, czy sobie poradzimy z ambitnymi zadaniami. To jest oczywiście zadanie bardzo trudne, zwłaszcza w sytuacji, gdy
okazuje się, że szumnie obiecywane
środki unijne były jedynie „faktem medialnym”. Niemniej jednak podejmujemy ryzyko i rozpoczynamy w tym roku
duże zadania inwestycyjne. To są: realizacja pierwszego etapu Centrum Wsi i
rozpoczęcie budowy basenu w Woli Rzędzińskiej, Centrum Wsi w JodłówceWałkach i budynek komunalny w Nowodworzu, hala widowiskowo-sportowa w
Koszycach Wielkich, sala gimnastyczna
w Błoniu, dom wielofunkcyjny z przedszkolem w Zbylitowskiej Górze i przedszkole w Zgłobicach. Na bieżąco realizujemy zadania z drogownictwa oraz
nakładki asfaltowe, których w tym roku
będzie około szesnastu kilometrów. To
jest kilka razy więcej niż do tej pory było
robione. Dużą uwagę przywiązujemy do
rozwoju sportu, wspieramy finansowo
kluby oraz indywidualnych sportowców
– w tym również niepełnosprawnych.
Równie mocno wspieramy rozwój
Ochotniczych Straży Pożarnych. Mamy
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by³a dla nas szczêœliwa...”
Gminy Tarnów, Grzegorzem Kozio³em.
nadzieję, że to będzie zauważalne. Podjęliśmy się też zadań trudnych, które ze
względu na trudności w ich realizacji
przez ostatnie lata były zaniechane.
O czym Pan teraz myśli?
Chodzi mi na przykład o sprawę kładki w
Białej. Była to dla nas sprawa honorowa. Zadanie nie do udźwignięcia przez
gminę, gdyż jego koszt wstępnie był oszacowany na dwa miliony złotych. Nikt się
nie chciał do tej kładki przyznać, nie było
partnerów do rozmów w sprawie partycypacji w kosztach tej inwestycji. Jednak
osiągnęliśmy znaczny postęp. Po dwóch
latach różnych zabiegań mamy zapewnienie Ministra Obrony Narodowej o
użyciu wojsk inżynieryjnych, które w ramach ćwiczeń wykona remont kładki,
a my zapłacimy jedynie za materiały.
Przekonaliśmy też gminę Żabno, która z
kwotą pięćdziesięciu tysięcy złotych włączyła się do współfinansowania inwestycji. Mamy wstępne zapewnienie, że partycypować w remoncie będzie też gmina
miasta Tarnowa i Zakłady Azotowe w
Tarnowie-Mościcach SA. W tym roku
wykonamy pierwsze prace zabezpieczające, a właściwy remont zostanie przeprowadzony w drugim kwartale przyszłego
roku.
Udało nam się znaleźć też finansowe rozwiązanie problemu wodociągu dla sześciu domów w Porębie Radlnej, których
mieszkańcy muszą dowozić wodę beczkowozami, a koszt budowy wodociągu został oszacowany na dwieście pięćdziesiąt
tysięcy złotych.
Do niełatwych chyba można też zaliczyć zadania z zakresu ekologii.
Tym kwestiom poświęcamy dużą uwagę
Przez rok uświadamialiśmy mieszkańców o konieczności posiadania pojemników na śmieci. Nastąpiła znacząca
poprawa, bo w tym okresie przybyło
ponad półtora tysiąca umów na wywóz
śmieci. Zorganizowaliśmy selektywną
zbiórkę odpadów na koszt gminy, organizujemy zbiórki odpadów wielkogabarytowych, jako jedna z nielicznych
gmin podjęliśmy program usuwania
azbestu, mamy na to pieniądze i czekamy na zgłoszenia mieszkańców, chcemy też rozpowszechnić używanie ekologicznych toreb, które przekazujemy w
prezencie naszym mieszkańcom. Największym problemem w tej dziedzinie
są dzikie wysypiska, które pojawiają się
w różnych miejscach. W tym zakresie
będziemy działać bardzo stanowczo.
Udało się już zidentyfikować kilka
osób, które te wysypiska tworzą skierowaliśmy wnioski o ich ukaranie. Kary
finansowe będą dotkliwe, bo nie może-
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my pozwolić i usprawiedliwić faktu, że
ktoś bierze worek ze śmieciami z domu
i wyrzuca go do lasu.
Czy rozwiązywanie w minionym
półroczu innych trudnych spraw,
jak na przykład problemów najuboższych, bezrobotnych czy niepełnosprawnych zaliczy Pan do
sukcesów czy do porażek?
Nie da się udzielić prostej odpowiedzi na
tak złożone pytanie. Uruchamiając prace interwencyjne, spowodowaliśmy, że
każdy, kto tylko chce pracować, może
tę pracę mieć. Najlepszym miernikiem
jest to, że nie zawsze możemy znaleźć
chętnych na miejsca pracy które oferujemy. Jeśli chodzi o niepełnosprawnych
to chcemy, aby czuli się oni pełnoprawnymi obywatelami naszej gminy. Dlatego nowe projekty i inwestycje reali-

dziemy robić drogi i przygotowaliśmy
wnioski na dziesięć milionów złotych.
Uznano jednak, że jest zbyt mało pieniędzy i wyłączono gminy z możliwości starania się o te środki i dlatego zamiast dziesięciu dróg możemy zrealizować – wyłącznie ze środków własnych
– tylko trzy. Następnie nasza gmina
została zaliczona do aglomeracji miejskiej tarnowskiej i w ten sposób pozbawiono nas możliwości zabiegania o dotację na kanalizację. Złożyliśmy dwa
wnioski na budowę Centrów Wsi Wola
Rzędzińska i Jodłówka-Wałki i pomimo spełnienia wszystkich warunków,
przy olbrzymiej konkurencji również
nasze wnioski odrzucono. O skali konkurencji niech świadczy fakt, że na sto
dwadzieścia złożonych wniosków pozytywnie mogło być rozpatrzonych jedynie około osiemnastu
A czy jest jeszcze szansa?
Oczywiście. Składamy
wnioski na salę gimnastyczną w Błoniu oraz na
halę widowiskowo-sportową w Koszycach Wielkich, na basen w Woli Rzędzińskiej, na remonty szkół
do Ministerstwa Edukacji
Narodowej, na drogi transportu rolnego, dwa wnioski
do Kapitału Ludzkiego na
kwotę 2,5 miliona złotych
na zajęcia pozalekcyjne w
szkołach i przedszkolach,a
także na ścieżki rowerowe
w Zgłobicach – ul. Topolowa, Łękawce, Radlnej i Za...oraz pozyskanie środków na modernizację
wadzie. W miarę otwieraośrodków zdrowia
nia kolejnych naborów jezujemy w taki sposób, aby pomagać niesteśmy gotowi do złożenia wniosku na
pełnosprawnym pokonywać bariery, w
dom komunalny w Nowodworzu oraz
szczególności komunikacyjne. Takie
dom ludowy w Błoniu. Ponadto będzierozwiązania znajdą się w najbliższym
my ponawiać nasze starania w kolejczasie w ośrodkach zdrowia w Koszynych naborach i w innych programach.
cach Małych i Woli Rzędzińskiej. ProNa bieżąco cały czas promujemy Gmiwadzimy również szeroko zakrojone
nę Tarnów w gremiach, które podejdziałania w zakresie pomocy społeczmują decyzję o podziale środków. Mynej. Praktycznie każda rodzina, która
ślę, że jesteśmy widoczni nie tylko jako
tej pomocy potrzebuje, otrzymuje ją, zaś
gmina wiodąca w powiecie, staramy się
dzieci w szkołach otrzymują bezpłatne
również być gminą wiodącą w wojeobiady.
wództwie. Gościli u nas między innyBardzo krótko wspomniał Pan o
mi marszałkowie Marek Nawara, Roewentualnych środkach unijnych.
man Ciepiela, Wojciech Kozach, wojeCzyżby gmina zrezygnowała z ich
woda Stanisław Sorys i wielu innych
pozyskiwania?
znakomitych gości. Przedstawiamy im
Oczywiście, że nie. Jednak, jak już wsponasze potrzeby, wskazujemy najistotmniałem, nie ma ich w takiej wysokoniejsze problemy, zwracamy się z prośści, jak zapowiadano. Śledzimy każdy
bami o pomoc. Mam nadzieję, że efekty
nabór, składamy wnioski nawet tam,
naszej pracy będą coraz bardziej wigdzie szanse są bliskie zeru. Bardzo lidoczne.
czyliśmy, że z pieniędzy unijnych bę- Dziękuję za rozmowę.
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WYDARZENIA
Wola Rzêdziñska

Dzieñ Matki w Publicznym
Gimnazjum nr 1 w Woli Rzêdziñskiej
26 maja przypada Dzieñ Matki. Jest
to dzieñ szczególny w ¿yciu rodziny,
bowiem ca³e spo³eczeñstwo zwraca siê
wtedy ku matce, która jest g³ównym
jej filarem. Ona rodzi i wychowuje
dzieci, ona tworzy i cementuje sw¹
mi³oœci¹ dom. Tak by³o od pocz¹tku
dziejów, ale w obecnych czasach, kiedy emancypacja kobiet sta³a siê spo³eczno-obyczajow¹ rzeczywistoœci¹,
kobiecie przyby³o obowi¹zków. Musi
ona teraz pogodziæ obowi¹zki matki i
¿ony z obowi¹zkami zawodowymi.
Mając na uwadze umacnianie już istniejących oraz nawiązywanie nowych kontaktów z rodzicami 26 maja 2008 roku o godzinie 16.00 w naszym gimnazjum odbyła
się uroczysta akademia z okazji „Dnia Matki” pod hasłem „DLA CIEBIE, MAMO”.
Uczniowie pod kierunkiem pedagoga szkolnego Bożeny Wach przygotowali zaproszenie dla wszystkich mam.

W tradycję szkoły weszło wystawianie
sztuki przez uzdolnioną aktorsko młodzież.
W bieżącym roku szkolnym grupa teatralna „Carpe diem” pod kierunkiem polonistki Jolanty Onak przygotowała sztukę pt:
„Przebudzenie”. Akademię uświetniły piosenki w wykonaniu uczniów naszej szkoły
laureatów Przeglądu Dorobku Artystycznego zorganizowanego przez Pałac Młodzieży w Tarnowie – Justyny Maślanki i Bartłomieja Wrony.
W dowód wdzięczności od dzieci każda z
matek otrzymała bukiecik kwiatów. Uroczystość odbywała się na sali gimnastycznej, jednak przygotowana sceneria do sztuki
jak i „kawiarniane stoliki” w żadnym przypadku nie przypominały tego pomieszczenia. Na mamy czekała wspaniała obsługa
sali w postaci kelnerów, którzy zbierali zamówienia, roznosili kawę, herbatę oraz ciasto upieczone przez uczniów każdej klasy.
W trakcie imprezy prowadzone były rozmowy z rodzicami na temat organizowania
takich spotkań, gdyż nie często rodzice mają
możliwość zobaczyć występy własnych dzie-

ci. Wpływa to korzystnie na umacnianie
stosunków miedzy rodzicami a dziećmi,
pozwala spojrzeć na różne sprawy od innej
strony. Podczas imprezy na twarzach mam
gościło wielkie wzruszenie.
Uroczystość zakończyła się sukcesem,
matki wyrażały pochlebne opinie na temat
organizacji oraz przebiegu akademii. Były
zachwycone występami swoich pociech.
Bożena Wach

Tarnowiec

„Bli¿ej patrona”

W pi¹tek, 30 maja w Szkole Podstawowej im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowcu mia³o miejsce zakoñczenie projektu edukacyjnego „Bli¿ej
patrona”.
Ostatnie dni maja dla uczniów Szkoły
Podstawowej w Tarnowcu to czas gorączkowych przygotowań. Ich celem było podsumowanie i zebranie efektów wielotygodniowej pracy w ramach realizowanego projektu edukacyjnego „Bliżej Patrona”. Jako
że patron – to postać nietuzinkowa, wyjątkowo zaznaczona w historii miasta Tarnowa – toteż i przybliżenie jego sylwetki
uczniom miało charakter odmienny od
przyjętych powszechnie wzorców. Działalność hetmana Jana Tarnowskiego, szczególnie ciekawe fragmenty życiorysu oraz
zasługi uczniowie poznawali, uczestnicząc
w specjalnych zajęciach organizowanych
przez nauczycieli w ramach zajęć zintegro-
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wanych (klasy I-III), godzin wychowawczych i lekcji przedmiotowych (klasy IV-VI).
Ich dopełnieniem były wycieczki po Tarnowie i okolicach w poszukiwaniu śladów patrona. Dzięki temu uczniowie mogli przygotować w klasach gazetki tematyczne,
wykonać różnorodne prace plastyczne. Były
to: portrety, albumy, komiksy oraz makiety ruin zamku na górze św. Marcina. Na
zajęciach z informatyki próbowali odszukać
partnerskie szkoły. Trzeba przyznać, że jest
ich w Polsce zaledwie trzy. Najbardziej wytrwali uczniowie w poznawaniu ciekawostek o hetmanie mieli okazję wykazać się
wyjątkową wiedzą podczas konkursów organizowanych w każdej klasie. Należy podkreślić, że wszyscy prezentowali niebywałą
pracowitość i ambicję.
Kiedy przez kilka tygodni pracuje się solidnie, to na koniec można się zabawić. I
taką właśnie formę interaktywnej zabawy
zaproponowały uczniom autorki projektu
na dzień 30 maja. Po krótkim miniwykładzie mgr. Andrzeja Szpunara – wicedyrektora Muzeum Okręgowego w Tarnowie,
uczniowie wyruszyli z opiekunami na wędrówkę, aby - zgodnie z planem wziąć
udział w przygotowaniach smakowitości w
„Hetmańskiej kuchni”, uczestniczyć w zajęciach plastycznych – „Artyści na dworze
u Hetmana”, projektując stroje dla damy

dworu i rycerza z epoki renesansu. Zadbano też o kondycję, ćwicząc taniec dworski
(„Przygotowanie do balu na zamku”). Każda klasa na każdą aktywność miała przeznaczone tylko pół godziny. Realizując to
zadanie, uczniowie wykazali się umiejętnością współpracy i pomysłowością. Na równi zaliczali poszczególne zadania, pilnując
dyscypliny czasowej oraz zdobywając „hetmańskie talary”, które po projekcie zastąpiono wspaniałymi ocenami z zachowania.
„A hetman spojrzał z uśmiechem,
z radości przymrużył oko,
- Tak trzymać młodzi dworzanie!
Gdzie serce dobre –
- tam szczęście, mądrość i pokój.”
Uśmiech towarzyszył w tym dniu najbardziej zainteresowanym – czyli uczniom. Tak
oto w niekonwencjonalny sposób uczczono w
Tarnowcu 520 rocznicę urodzin hetmana, 480
rocznicę wizyty Jana Zapolyi w Tarnowie oraz
450 rocznicę wydania drukiem rozprawy Jana
Tarnowskiego „Rada sprawy wojennej”. Gośćmi szkolnej uroczystości byli między innymi: zastępca wójta Elżbieta Chrząszcz, proboszcz tarnowieckiej parafii ks. Stanisław
Skowron, radni: Alina Barbachen, Mieczysław
Srebro i Grzegorz Drwal.
Violetta Musiał
Teresa Kozaczka
Beata Drwal
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Pod Okiem Opatrznoœci
Zamyœlenia nad ³agodnym i opatrznoœciowym
„przejœciem” od Jana Paw³a II do Benedykta XVI
2 kwietnia roku 2005 świat przeżył śmierć
sługi Bożego Jan Pawła II bardzo boleśnie,
ale i też spokojnie, bez jakiegoś szoku, ponieważ był do tego przygotowany. Bóg w Tajemnicy Opatrzności od pewnego czasu przygotowywał ludzi na śmierć ukochanego Ojca Świętego i na jego pożegnanie. Z mocno nadszarpniętym w wyniku postrzelenia zdrowiem, schorowany Papież, zwłaszcza w ostatnich latach,
powoli gasnął w naszych oczach. Ubywało Mu
sił, cierpiał dyskretnie tak, aby ludzie tego nie
widzieli. A świat przyzwyczaił się do takiego
Papieża – najpierw z laską w ręce, a potem na
wózku. Na nikim nie robiło wrażenia, że Papieża wożą na audiencjach w Auli Pawła VI.
Nie zapomnimy uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego 27 marca 2005 roku, kiedy to Jan Paweł II udzielił błogosławieństwa
Urbi et Orbi samym gestem rąk, bo nie mógł
już mówić. Nigdy nie zapomnimy tego papieskiego błogosławieństwa po wielekroć zapewne przez nas oglądanego na telewizyjnym
szklanym ekranie. Było to błogosławieństwo
naznaczone największym cierpieniem i najbardziej wzruszające, które poruszyło serca wielu
ludzi dobrej woli.

Ojciec Święty odszedł z ziemi do domu Ojca
w sobotę, 2 kwietnia 2005 roku o godz.21.37,
w przededniu niedzieli Miłosierdzia Bożego.
Potem nastąpił wielki pogrzeb Jana Pawła II,
jakiego jeszcze świat nie widział pod przewodnictwem kardynała Józefa Ratzingera – jednego z najbliższych współpracowników Papieża Wojtyły. Ból, smutek ukoiły słowa homilii
kardynała Ratzingera: „Umiłowany Ojciec
Święty spogląda na nas przez okno swojego
Ojca i nam błogosławi.”
Po pogrzebie ludzie w napięciu stawiali pytania, komu przypadnie chwycić za ster rządów Kościołem Katolickim i czy przyszły Papież okaże się być kontynuatorem pontyfikatu
wielkiego Papieża Jana Pawła II. Już w dniu
pogrzebu nasze oczy były skierowane na kardynała Ratzingera jako na tego, który byłby
najlepszym kontynuatorem pontyfikatu Jana
Pawła II. Świat odetchnął z ulgą, kiedy rzeczywiście zasiadł on na Stolicy Piotrowej. W
serca wiernych „osieroconych” po odejściu do
domu Ojca Jana Pawła II wstąpiła wielka
nadzieja, bo nowy Papież już na początku pontyfikatu zapowiedział, że będzie kontynuatorem wielkiego swojego poprzednika.

Papież Benedykt XVI szybko dał się poznać,
nie tylko jako intelektualista, poliglota z silną
osobowością i kulturą osobistą, ale i też jako
konsekwentny w nauczaniu prawd wiary i
obrońca depozytu wiary. Polakom przypadł do
gustu, pomimo że byli przez dwadzieścia siedem lat przyzwyczajeni do „swojego” Papieża
Wojtyły: do jego kazań, homilii, przemówień,
podróży apostolskich. Szybko pokochali nowego Papieża Benedykta XVI.
Dzisiaj, kiedy na świecie mają miejsce zawirowania pod względem politycznym, społecznym, a człowiek w labiryncie tysięcy spraw
i problemów nie ma czasu dla Boga, potrzebny jest Kościołowi Katolickiemu i całemu
światu taki Papież jak Benedykt XVI, na miarę wielkiego Papieża Jana Pawła II, który by
przypominał, co jest największą wartością
w doczesnym życiu człowieka.
ks. dr Tadeusz Wolak

reklama
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KULTURA

CO TO ZNACZY PRZEBA
W poprzednim numerze „Nowin Tarnowskiej Gminy” pisaliœmy o III Gminnym Konkursie poœwiêconym Janowi Paw³owi II.
Jedn¹ z form tego konkursu by³a praca literacka – wywiad rzeczywist¹ lub fikcyjn¹ osob¹ na temat przebaczenia.
Zwyciêskie prace – Sylwii Król ze Zg³obic, Jakuba Kormana i Bart³omieja Bobera z B³onia publikujemy poni¿ej.
- Panie Jezu , ukryty w Hostii Przenajświętszej, Wielki Nauczycielu rodzaju
ludzkiego, przychodzę dziś do Ciebie z
wielkim problemem. Przed kilkoma dniami dowiedziałam się od osób, które zawsze
uważałam za moich rodziców, że zostałam
porzucona, a oni mnie przygarnęli. Nie
dopuszczam do swojej świadomości tego,
jakże zaskakującego faktu. Moja biologiczna mama chce się ze mną spotkać. Na pewno będzie oczekiwać ode mnie przebaczenia, ale dla mnie jest to za trudne. Panie,
dodaj mi sił i pomóż jej przebaczyć. - Nagle, ku zdziwieniu dziewczynki, z tabernakulum, w którym przebywał sam Pan
Jezus, wydobyły się promienie i dał się słyszeć głos:
- Kasiu, nie bój się! Prosiłaś, abym Ci
pomógł, więc jestem – rzekł Jezus.
- To Ty, Panie? - zapytała dziewczynka.
- Tak. Przyszedłem, gdyż widzę, że masz
poważny problem. Ja, syn Dawida, zrodzony z Marii Matki mojej postanowiłem Ci
pomóc.
- Chryste, czym ja sobie na to zasłużyłam? Nie jestem tego godna !
- Moje dziecko! Jesteś jak najbardziej
godna mojej pomocy. Człowiek przeżywający nawet największe dramaty życiowe
jest w stanie przebaczyć bliźniemu. Niestety, niewielu na to stać. Kasiu, widać, że
masz dużo chęci, wiem, że to niełatwe zdo-

być się na gest pojednania z drugim człowiekiem.
- A więc i z samym Bogiem. Czyż nie?zapytała dziewczynka.
- Tak, masz rację. Musisz także wiedzieć o tym, że nie istnieje nic takiego
jak granica, poza którą nie ma przebaczenia. Dla wielu osób darować komuś
winy to coś niewyobrażalnego, wręcz
niemożliwego. To prawda, ale jeżeli coś
niewiele kosztuje, to jest i niewiele warte. Pamiętasz z katechezy, jak ksiądz
czytał o mojej śmierci na krzyżu? Pamiętasz? Było tam wielu ludzi, którzy mi
dokuczali, wyśmiewali, opluwali i doprowadzili nawet do śmierci. Wypowiedziałem wtedy przed Ojcem słowa: „Przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią.” Tak
naprawdę ludzie wtedy nie wiedzieli, co
robią. Gdyby wiedzieli, to by tak nie postąpili, ale ja im to wszystko przebaczyłem. Nie potrafiłem gniewać się na kogokolwiek, dlatego wszystkim przebaczyłem wszelkie złości.
- Może moja biologiczna mama miała
jakiś poważny powód, aby mnie oddać
do domu dziecka. Myślę, że powinnam
jej nie tylko przebaczyć, ale i podziękować. Urodziła mnie i oddała w bezpieczne miejsce z nadzieją, że ktoś mnie przygarnie, a przecież jest tyle niemoralnych
sposobów na pozbycie się niechcianych

Umiejętność przebaczenia to bardzo
ważna cecha ludzka. Nie każdego na
to stać. Oto fragment rozmowy, którą
przeprowadziłem z ojcem syna marnotrawnego:

Czy obwiniał się pan za taki stan rzeczy?
Nie. Uważam, że spełniłem sumiennie
ojcowski obowiązek, dobrze go wychowałem, jednakowo traktowałem obu synów.
Czy wiedzieliście, co się z nim dzieje, czy kontaktował się z wami?
Niestety, nie. Moje serce „ciągle krwawiło”.
Czy spodziewał się pan, że syn wróci w takim stanie?
Nie. To był dla mnie szok. Musiałem jednak coś konkretnego uczynić. Z greckiego
„przebaczyć” znaczy „otulić płaszczem” i
tak też zrobiłem, w dosłownym tego słowa
znaczeniu.
Jak pan zareagował na jego widok?
Rzuciliśmy się sobie w ramiona; uściskom
nie było końca – pojawiły się łzy radości.
I co potem?
Przyodziałem go w najlepsze szaty, wyprawiłem wspaniałą ucztę.
Czym kierował się pan w swoich poczynaniach?
Kierowałem się miłością, troskliwością
oraz poczuciem odpowiedzialności. Uwa-

Co według Pana znaczy przebaczyć?
Przebaczyć to zapomnieć o wyrządzonych
krzywdach, szkodach, nie żywić urazy do
danej osoby lub grupy ludzi.
Czym było dla Pana przebaczenie
swojemu synowi?
Wielkim osiągnięciem. Wcale nie było to
łatwe, ponieważ straciłem połowę majątku.
Ale i tak wolałbym nie mieć pieniędzy niż
nie mieć syna.
Jaką postawę przyjął pan gdy młodszy syn zażądał połowy majątku?
Zaskoczenie było ogromne. Zaraz przed
oczami stanął mi obraz znikającego dostatku...
Jakie uczucia towarzyszyły panu
przy pożegnaniu?
Nie było żadnego pożegnania, po prostu
zabrał pieniądze i wyszedł, pozostawiając
mnie w głębokim smutku. Czułem, że tracę syna...
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dzieci. Jezu, mój najlepszy przyjacielu,
dziękuję Ci z ukazanie mi drogi, która
mam podążać. Dzięki Tobie wiem, co to
znaczy przebaczyć. Wiem, że to jest ciężkie, gdyż wiele osób dławi się swą dumą,
co nie pozwala im na gest przebaczenia,
choć jest to możliwe.
- Teraz ty przekazuj swoją wiedzę ,
którą zdobyłaś w dzisiejszym dniu, innym ludziom. Przyszłość zależy od Ciebie, zawsze pamiętaj: „Nie ma pokoju
bez sprawiedliwości, nie ma sprawiedliwości bez przebaczenia.”
Sylwia Król (SP Zgłobice) - I miejsce

żam, że każdy ojciec powinien tak postąpić.
Czy poda mi pan jeszcze przykład
kogoś, kto umiał przebaczyć?
Tak. My chrześcijanie doznajemy ciągłego przebaczenia w sakramencie pokuty. Jezus odpuszcza nam nasze winy, ile razy prosimy Go o to, przyznajemy się do naszych
słabości i żałujemy za nie.
Ile razy trzeba przebaczyć drugiemu człowiekowi, czy aż siedem razy?
Nie siedem, ale siedemdziesiąt siedem
razy, czyli nieskończenie wiele.
Dziękuję za rozmowę i cenne wskazówki.
Bartłomiej Bober (Błonie)
- III miejsce
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WYDARZENIA

ACZYÆ?
- Cześć, Piotrek.
- Cześć, Paweł.
- Oglądałem w sobotę super film!
- A jaki miał tytuł?
- „Krzyżacy”. To było o rycerzach
polskich i krzyżackich, o bitwie pod
Grunwaldem. Po prostu świetny!
- Ja też oglądałem ten film. Najbardziej utkwiła mi w pamięci postać Juranda ze Spychowa, szczególnie ta scena, kiedy Jurand puszcza wolno swojego kata. I myślę, że trochę przesadzili
w filmie z tym przebaczeniem.
- Dlaczego tak sądzisz? Mnie się to
bardzo podobało.
- Coś ty? A ty byś przebaczył, temu,
który Cię okaleczył i porwał Ci córkę?
- No, Siostra Katechetka, na religii
mówiła, że przebaczać trzeba, choć to
bardzo trudne, o wiele trudniejsze niż
samowolne wymierzenie sprawiedliwości. Ale to jedyna droga, by stać się
wielkim i wartościowym człowiekiem.
- Mówiła, no pewnie, że mówiła. Mówić jest łatwo, pisać o tym w książce
albo pokazać w filmie. Ale życie to co
innego. Tu człowiek nie może sobie
pozwolić na słabość, bo przegra.
- Przebaczenie to nie słabość, to wielkość. Papież Jan Paweł II przebaczył
zamachowcowi, który do niego strzelał. Był wielkim człowiekiem, szanowanym dzięki temu nawet przez niewierzących.
- Papież, owszem, ale to był w ogóle
święty człowiek, a ja mówię o takich
zwykłych ludziach.
- Chcesz o zwykłych ? Proszę bardzo.
Mama opowiadała mi kiedyś o znanej
piosenkarce, która wybaczyła mordercy swojego dziecka. I co? Widzisz? Zwyczajny człowiek, a „wielki”. Ja nawet
myślę, że Aśka z naszej klasy też jest
„wielka”.
- Aśka? No, co ty!
- A pewnie. Pamiętasz, jak Julka wyśmiewała Aśkę, na w-f, że nie umie trafić do kosza, że porusza się jak pokraka? Śmialiśmy się z jej docinków, aż
Aśka uciekła. Potem miała zapuchnięte, czerwone oczy, chyba płakała. Joli
zrobiło się głupio i przeprosiła Aśkę.
I pamiętasz? Aśka, powiedziała: „Nie
ma sprawy”, a dziś zaproponowała
Joli, że wytłumaczy jej zadanie z matematyki. To jest chyba przebaczenie?
No nie?
- No tak...
- A zatem zgodzisz się, że Aśka jest
„wielka”? I to dzięki temu, że potrafi
przebaczyć.
Jakub Korman (Błonie)
- II miejsce
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Niezwyczajne dni
Maj up³yn¹³ w Koszycach
Wielkich pod znakiem piêknych uroczystoœci. Szczególnym œwiêtem sta³ siê 8 maja,
kiedy to mia³o miejsce tak
d³ugo wyczekiwane przez
mieszkañców wsi nadanie
Publicznemu Gimnazjum Nr 3
sztandaru oraz imienia Cypriana Kamila Norwida.
Ten niezwykły dzień rozpoczął się uroczystą mszą świętą celebrowaną w koszyckim kościele przez ks. Biskupa Wiesława
Lechowicza w asyście kilkunastu kapłanów, m.in. proboszcza parafii ks. Kazimierza Bonarka oraz pochodzącego z Koszyc
Wielkich ks. Sławomira Ptaka. Obok nauczycieli i uczniów Gimnazjum na Mszy
obecni byli zaproszeni goście, wśród nich
Wójt Gminy Tarnów, Grzegorz Kozioł,
poczty sztandarowe innych szkół gminy i
mieszkańcy wsi. Podczas mszy ks. Biskup
poświęcił sztandar Gimnazjum, ufundowany przez rodziców uczniów. Wygłosił też
homilię, w której przewijały się refleksje
związane m.in. z postacią i twórczością C.
K. Norwida od tego dnia patrona szkoły.
Po zakończeniu nabożeństwa wszyscy
udali się do Gimnazjum. Na dziedzińcu
szkoły ks. bp Wiesław Lechowicz poświęcił upamiętniająca ten wielki dzień tablicę, wmurowaną w ścianę budynku oraz
krzyż, podarowane przez ks. Kazimierza
Bonarka, które zawisną w pomieszczeniach szkolnych. Przechodząc następnie
do budynku, goście mieli możliwość obejrzenia popiersia Patrona, ufundowanego
przez OSP w Koszycach Wielkich. Na sali
gimnastycznej przedstawiciele Rady Rodziców Gimnazjum uroczyście przekazali
sztandar w ręce dyrektora szkoły, który z
kolei przekazał go uczniom z pocztu sztandarowego. Przewodnicząca Rady Gminy
Wiesława Mitera odczytała uchwałę nadającą Gimnazjum imię Cypriana Kamila
Norwida, romantycznego poety. Głos zabierało wielu gości, gratulując gospodarzą
wyboru patrona i życząc owocnej pracy,
opartej na wskazaniach zaczerpniętych
z jego dzieł.
Gimnazjaliści odwdzięczyli się za życzenia, prezentując ciekawy program artystyczny, który przybliżał zebranym sylwetkę poety oraz jego wspaniałe dzieło. Program ten przygotowali uczniowie pod kierunkiem nauczycielek: Barbary Furtak i
Agaty Cieślikowskiej. Uroczystość zakończyło zwiedzanie szkoły, podczas którego
goście mogli podziwiać wykonane przez
Bożenę Rejkowicz, nauczycielkę plastyki

i Anitę Ruszel, członkinię Rady Rodziców
Gimnazjum, niezwykłe dekoracje, utrzymane w mrocznym klimacie epoki romantyzmu, a przedstawiające znamienne chwile z życia Norwida.
Dwa dni później, 10 maja w Koszycach
Wielkich miał miejsce doroczny festyn rodzinny, który już na trwale wpisuje się w
lokalny kalendarz. Został on zorganizowany z inicjatywy Dyrekcji obu koszyckich
szkół: Gimnazjum nr 3 i Szkoły Podstawowej, przy wsparciu i pomocy ze strony
szkolnych Rad Rodziców. Organizatorzy
zadbali, aby każdy - zarówno dziecko,
nastolatek, jak i dorosły – znalazł coś interesującego dla siebie i dobrze się bawił.
Wśród atrakcji znalazły się zatem tak lubiane przez dzieci karuzele i nadmuchiwane zamki do skakania, a także mini-quady, które bardziej interesowały młodzież.
Dzieci chętnie uczestniczyły też w prowadzonych przez nauczycielki wychowania fizycznego zawodach sportowych, by
przekonać się o swej sprawności i sprawdzić refleks. Wszyscy z zapałem brali
udział w loterii, zachęceni atrakcyjnymi
nagrodami. Wszyscy też czekali na losowanie nagród specjalnych, wśród których
znajdowały się m. in. stroje sportowe, plecaki i rower górski. Losowanie to przeprowadził gość festynu wójt Gminy Grzegorz
Kozioł przy pomocy tradycyjnej sierotki
Marysi. Zdobywcą nagrody głównej - roweru został Tomasz Milówka. Dla głodnych nie brakowało bigosu, kiełbasek z
grilla czy słodyczy, dla spragnionych – zimnych i gorących napojów. Uczestnikom festynu czas umilał zespół muzyczny „Filipinki”, przypominając znane i lubiane
melodie, a potem przygrywając do tańców,
które trwały długo.
Małgorzata Biga
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