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Czterdzieœci
lat minê³o…

A z gminy pojecha³ na
Ukrainê…
Œwiêty Miko³aj na terenie gminy
Tarnów znalaz³ w tym roku pomocników. Zaoferowali oni pomoc
przy pakowaniu i rozdawaniu prezentów dzieciom. Nie zatrzyma³
ich ani mróz, ani œnieg, ani dzikie
pola Ukrainy. Przedstawiciele samorz¹du dotarli bowiem z prezentami zarówno do gminnych przedszkoli, jak i polskich dzieci na
Ukrainie.
Akcja pomocy najbardziej zapracowanemu
w grudniu Świętemu, rozegrała się na dwóch
frontach. Pracownicy gminnego Centrum
Animacji Kulturalnej, przygotowując prezenty pracowali na pełnych obrotach, dzięki czemu podczas wizyty Świętego Mikołaja w
dniach 4-6 grudnia we wszystkich gminnych
przedszkolach i oddziałach zerowych, ani jeden przedszkolak nie został pominięty. W
czasie odwiedzin Świętego dzieci chętnie odpowiadały na pytania, śpiewały oraz sumiennie przyznawały, iż cały ubiegły rok były
grzeczne.
Równolegle trwała coroczna akcji mikołajkowa, organizowana przez samorząd gminny
dla polskich dzieci
mieszkających
na Ukrainie.
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…to piękny wiek… – śpiewał Andrzej Rosiewicz w wesołej piosence do popularnego
„Czterdziestolatka” – telewizyjnego serialu,
który jest prawie rówieśnikiem gminy Tarnów, gdyż powstał w 1974 roku, a więc swoje
czterdziestolecie obchodzić będzie za rok.
Tak, tak, panie i panowie – gmina Tarnów
wkroczyła właśnie w czterdziestolecie swego
istnienia, bowiem 1 stycznia 2013 roku minie dokładnie czterdzieści lat od momentu inauguracji jej działalności. Aby jednak być stuprocentowo precyzyjnym, trzeba dla porządku zaznaczyć, że to czterdziestolecie właściwie już miało miejsce w ostatnich dniach, bowiem 4 grudnia „stuknęła czterdziestka” od
momentu podjęcia przez Wojewódzką Radę
Narodową w Krakowie uchwały powołującej
z dniem 1 stycznia 1973 gminę Tarnów.
Gmina powstała z połączenia trzech gromad: Tarnowca, Woli Rzędzińskiej i Zgłobic,
a obejmowała trzynaście sołectw (w Woli
Rzędzińskiej funkcjonowało wówczas jedno
sołectwo, zaś Biała do gminy Tarnów została
włączona w 1976 roku). W skład pierwszej
gminnej rady weszli wszyscy radni połączonych gromad w liczbie… 61 osób.
dokończenie na stronie 11

Włączyli się w nią uczniowie z gminnych szkół.
Akcję zbierania prezentów koordynował dyrektor ZSP w Koszycach Wielkich, Mariusz
Parcianko. Z misją dostarczenia przygotowanych paczek pojechali na Ukrainę: wójt Grzegorz Kozioł, jego zastępca Sławomir Wojtasik,
przedstawiciele Towarzystwa Miłośników
Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich
oraz młodzież z VII LO i ZSEG w Tarnowie.
Wizyta dla Świętego Mikołaja, w rolę którego
– z racji podobieństwa – wcielił się były sołtys
Jodłówki-Wałek, Lucjan Olszówka, była niezwykle pracowita. Rozdał on prezenty w polskich parafiach w miejscowościach: Pnikut i
Czyszki. Następnie udał się do jednej z największych polskich szkół na Ukrainie, w
dokończenie na stronie 3
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NASZE SPRAWY
Krótko
Uwaga na fotoradar
Straż Gminna Gminy Tarnów informuje, że fotoradar przy Zespole Szkół Publicznych w Tarnowcu przy drodze wojewódzkiej 977 wykonuje zdjęcia pojazdom, które
przekroczą dozwoloną prędkość zbliżającym
się, jak i oddalającym. O miejscu ustawienia fotoradaru dodatkowo informują znaki
drogowe.

SprawdŸ swój dowód osobisty
Masz dowód osobisty z lat 2001-2003? Koniecznie sprawdź termin ważności! Bez
ważnego dowodu nie można załatwić swoich spraw w banku czy urzędzie. Wymiana
dowodu jest bezpłatna!

Darmowe porady prawne
Prawnik Łukasz Karaś udziela darmowych porad prawnych dla mieszkańców
Gminy Tarnów w Nowodworzu w każdy I i
III piątek miesiąca w godz. 15:00-16:00 i w
Woli Rzędzińskiej – w każdy II i IV piątek
miesiąca w godzinach 15:00-16:00.

Zimowe utrzymanie dróg
Zima już rozpoczęła się na dobre, a wraz
ze śniegiem i lodem pojawił się problem zimowego utrzymania dróg. Gmina zawarła
umowy z firmami, których zadaniem jest
odśnieżanie dróg gminnych w poszczególnych miejscowościach. Podajemy numery
kontaktowe do tych firm.
Jodłówka Wałki, Wola Rzędzińska I, II – tel.
502-124-946
Tarnowiec, Nowodworze: tel. 785-628-207
Łękawka: tel. 605-048-519
Poręba Radlna, Radlna: tel. 605-070-160
Koszyce Wielkie, Koszyce Małe: tel. 507-773606
Błonie, Zgłobice: tel. 785-628-207
Biała: tel. 609-982-643
Zbylitowska Góra: tel. 502-321-517
Zawada: tel. 785-628-207
Dodajmy, że do obowiązków mieszkańców należy odśnieżanie chodników przylegających do ich posesji. W pozostałych przypadkach obowiązek ten przyjmuje na siebie gmina lub zarządca drogi.
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Radni zajêli siê œmieciami
Już na najbliższej sesji Rada Gminy Tarnów podejmie najważniejsze decyzje dotyczące kwestii usuwania odpadów komunalnych. Zmiany, które są konsekwencją
zmiany prawa dokonanej przez Sejm RP,
samorządy są zobowiązane wprowadzić
już od połowy przyszłego roku.
Przypomnijmy, że mieszkańcy nie będą już
zawierać indywidualnych umów z firmami wywożącymi odpady komunalne, a usuwaniem zajmie się gmina. W praktyce będzie to wyglądać
tak, że samorząd wyłoni w przetargu firmę, która wywiezie nasze śmieci, i jej za to zapłaci. Mieszkańcy zaś wnosić będą do gminy opłaty, które
już dziś popularnie nazywane są „podatkiem
śmieciowym”. Ich wysokość i sposób wyliczania
zostanie określony przez radę gminy, przy czym
dla osób segregujących śmieci będą to stawki
niższe niż dla osób, które zechcą, aby z ich gospodarstwa wywozić śmieci niesegregowane.
Problemem śmieci radni zajmowali się już na
ostatniej sesji, która odbyła się we wtorek, 4 grudnia. Przyjęli wtedy dwie uchwały. Jedna z nich –
o fundamentalnym znaczeniu – to: „Regulamin
utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Tarnów”. Regulamin ten w porównaniu
do uprzednio obowiązującego wzbogacił się o
szereg zapisów dotyczących gospodarowania
odpadami. Jest on łatwo dostępny, bowiem

wszystkie podjęte na sesji uchwały publikowane
są na stronie internetowej www.gmina.tarnow.pl. Każdy może się z nim zapoznać i warto
to zrobić, bo – oprócz kwestii regulujących gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy - znajdują się w nim zapisy dotyczące
na przykład wykaszania działek czy palenia śmieci. Druga z przyjętych przez radnych uchwał ma
charakter typowo porządkowy i dotyczy podziału gminy na sektory. Sektor pierwszy (północno-wschodni) obejmować będzie Wolę Rzędzińską i Jodłówkę-Wałki, drugi (południowozachodni) – Tarnowiec, Zawadę, Nowodworze,
Łękawkę, Radlną, Porębę Radlną i Koszyce Małe,
zaś trzeci (zachodni) to Koszyce Wielkie, Zbylitowska Góra, Zgłobice, Biała oraz Błonie.
Na przyjęcie czekają jeszcze cztery uchwały
„śmieciowe”, w tym te, które najbardziej interesują mieszkańców – określające metody ustalania opłaty oraz jej stawki. Ile przyjdzie nam płacić za wywóz śmieci, dowiemy się już wkrótce,
bowiem zgodnie z obowiązującym prawem, decyzje muszą zostać podjęte przez radnych do
końca roku. Stanie się to zatem na ostatniej w
tym roku sesji, która odbędzie się prawdopodobnie 31 grudnia. O szczegółach poinformujemy
zarówno na stronie www.gmina.tarnow.pl, jak i
na łamach „Nowin”.

(pw)

Nowe komputery za unijne pieni¹dze
W Gminnej Bibliotece w Zgłobicach
oddano w ręce internautów zmodernizowaną czytelnię internetową. Nowy
sprzęt z najnowszym oprogramowaniem
na wyposażenie trzech stanowisk komputerowych udało się zakupić dzięki
środkom uzyskanym w ramach Małych
Projektów, realizowanych jako działanie „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Korzystanie z komputerów jest od tej pory
bezpłatne, a czytelnia internetowa będzie
czynna tak jak dotychczas, czyli od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00. Biblioteka zaprasza w szczególności wszystkie osoby, które do tej pory były z komputerem „na

bakier”. Pracownicy biblioteki oferują przeszkolenie w zakresie podstawowej obsługi
komputera oraz użytkowania sieci Internet. Do skorzystania z naszej oferty zapraszamy
szczególnie osoby starsze, którym zapewniamy zapoznanie się przynajmniej z podstawową
obsługą komputera. Nowy sprzęt posiada
duże, bardzo wygodne monitory, co niewątpliwie ułatwi naukę – zapewnia kierownik
Gminnej Biblioteki Publicznej Adam Ryba –
Mimo, iż mamy XXI wiek nadal nie wszyscy
mają dostęp do komputera i Internetu. Dlatego tworzenie miejsc, w których bezpłatnie
można najpierw nauczyć się, a później korzystać z komputera jest nadal bardzo ważne –
dodaje.

(ek)

Mieszkañcom B³onia nuda nie grozi
Siłownia, kafejka internetowa, kursy
języka angielskiego i niemieckiego, aerobic – to tylko część zajęć, jakie oferuje mieszkańcom Dom Ludowy w Błoniu,
zarówno w ramach Galicyjskiej Akademii Żak, jak i Ośrodka Wsparcia Dziennego. Zainteresowanie udziałem w poszczególnych propozycjach stale rośnie.
Dom Ludowy funkcjonuje codziennie w godzinach 16:00-20:00. Sporym zainteresowaniem, w szczególności młodzieży, cieszą się
kafejka internetowa oraz siłownia, działające
codziennie w godzinach otwarcia placówki.
Zajęcia językowe organizowane w dwóch grupach zaawansowania są ciekawą propozycją dla
osób w każdym wieku. Najmłodsi w Domu
Ludowym najchętniej pojawiają się w środowe
popołudnia, kiedy to mogą rozwijać swoje talenty artystyczne w trakcie zajęć z rękodzieła

artystycznego. Panie, które w trakcie zimowych
długich wieczorów boją się kolejnych kilogramów na koncie, dbają o kondycję we wtorkowych i czwartkowych zajęciach aerobicu. Każda trzecia sobota miesiąca, to z kolei spotkania
lokalnego Klubu Seniora. Mają one charakter
nie tylko rozrywkowy, ale przybierają też formę wieczorków poezji czy filmowych. - Staramy się stale poszerzać ofertę Domu Ludowego, gdyż widzimy, że jest taka potrzeba wśród
mieszkańców, szczególnie w te długie, zimowe
wieczory – mówi pracownik gminnego Centrum Animacji Kulturalnej Marian Sojat. - Zapraszamy serdecznie wszystkich chętnych w
każdym wieku, bo im więcej uczestników, tym
więcej kolejnych propozycji możemy przedstawiać mieszkańcom – dodaje.
Wszystkie oferowane zajęcia są bezpłatne.

(ek)

NOWINY TARNOWSKIEJ GMINY

GMINNE WIEŒCI
WRZESIEÑ

Zawadzkie Kontemplacje Muzyczne
Drewniany kościół św. Marcina Biskupa w
Zawadzie w dwie kolejne jesienne niedziele – 23
września i 7 października rozbrzmiał dźwiękami muzyki klasycznej w ramach „Zawadzkich
Kontemplacji Muzycznych Artes Musicae”. Przed
zgromadzonymi w zawadzkiej świątyni melomanami zaprezentowali się utalentowani młodzi
muzycy z terenu gminy: Krystian Rąpała – organista i Michał Król – saksofonista. Koncert odbył
się pod patronatem Wójta Gminy Tarnów jako
konsekwencja zrealizowanego w Zawadzie pro-

gramu: „Rewitalizacja centrum wsi Zawada w
otoczeniu zabytkowego kościoła z XV wieku na
szlaku architektury drewnianej”, dofinansowanego ze środków unijnych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

inicjatyw było wyposażenie wszystkich
uczniów szkoły w kamizelki odblaskowe oraz
zamontowanie progów zwalniających na drodze przy budynku szkoły. – Certyfikat ma
charakter honorowy i nie zwalnia nas z podejmowania dalszych działań dla podnoszenia
poczucia bezpieczeństwa – podkreśla Dominika Jabłońska, koordynator projektu.

Seniorzy na Kresach
W dniach 27-29 września blisko pięćdziesięcioosobowa grupa seniorów, z terenu całej
gminy, udała się w podróż na Ukrainę, by
zwiedzić Kamieniec Podolski i Lwów. Seniorzy mieli okazję odwiedzić tak ważne dla naszej historii miejsca, jak: Chocim, Okopy Świętej Trójcy, kamieniecką Starówkę i twierdzę
zwaną dawniej „bramą do Polski” oraz Cmentarz Łyczakowski we Lwowie. Największe
wrażenie wywarł na uczestnikach pobyt na
Cmentarzu Orląt Lwowskich oraz spotkanie
z Biskupem Kamieniecko-Podolskim Leonem
Dubrawskim. - Wycieczka bardzo zintegrowała środowisko seniorów, atmosfera była niezwykle przyjazna. W trakcie podróży autokarem nie ustawały zarówno modlitwy, jak i śpiewy oraz żarty. Podobne inicjatywy są niezwykle potrzebne środowisku starszych osób –
mówi kierownik wycieczki Marian Sojat.

Szko³a w £êkawce promuje
bezpieczeñstwo
W czwartek, 27 września Szkoła Podstawowa w Łękawce, jako pierwsza szkoła podstawowa w powiecie otrzymała certyfikat „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” za inicjatywy
i działania w ramach Zintegrowanej Polityki
Bezpieczeństwa. Wśród podjętych przez szkołę

dokończenie ze strony 1
Strzelczyskach – miejscowości, której ludność
to w stu procentach Polacy. Mikołaj nie ominął
również Lwowa, w którym spotkał rodziny
opiekujące się Cmentarzem Orląt Lwowskich.
Corocznie, w trakcie wyjazdów mikołajowych
na Ukrainę, młodzież z tarnowskich szkół
średnich przekazuje zbierane wcześniej środki na renowację polskich cmentarzy. Podczas
tegorocznego wyjazdu, odwiedzono m.in.
cmentarz w Czyszkach, na którym dzięki ubie-

głorocznemu wsparciu udało się wyremontować mogiłę żołnierzy polskich. W trakcie całego wyjazdu, w każdej odwiedzonej miejscowości, mikołajowi wysłannicy spotykali się z
gościnnością okazywaną przez polskie rodziny. - Akcja organizowana już od kilku lat dla
polskich dzieci na Ukrainie, ma podwójny wymiar – mówi wójt Grzegorz Kozioł. - Z jednej
strony jest to wsparcie materialne dla Polaków w trudnej sytuacji, z drugiej – nasza akcja jest dla nich możliwością podtrzymywania
więzi z Polską, polskimi zwyczajami i tradycjami. A patrząc na radość dzieci, które już od
kilku dni przygotowywały się do naszej wizyty, widzimy, jak duże znaczenie mają takie
akcje – podkreśla włodarz gminy. (ek)

reklama

KOMUNIKAT
Zgodnie z Ustaw¹ z dnia 30 maja 2008 r., Dz. U. 08.116.731, art. 305 Kodeksu
cywilnego, ka¿dej osobie bêd¹cej w³aœcicielem gruntu, na którym znajduj¹ siê s³upy lub
linie energetyczne, telefoniczne lub œwiat³owodowe, wodoci¹gi, kanalizacje, gazoci¹gi
oraz inne urz¹dzenia przesy³owe, przys³uguje wynagrodzenie za zajêcie terenu do
zainstalowania na nim powy¿szych mediów przesy³owych. Wynagrodzenie to mo¿e wynieœæ
kilkanaœcie, a nawet kilkadziesi¹t tysiêcy z³otych i uzale¿nione jest od rodzaju urz¹dzeñ
przesy³owych oraz od wartoœci i wielkoœci dzia³ki, na której siê znajduj¹. Wyp³acane jest
ono z góry za 10 lat naprzód oraz jako rekompensata za 10 lata wstecz. W celu wyliczenia
nale¿nego Pañstwu wynagrodzenia, a tak¿e uzyskania wszelkich informacji w tym zakresie,
prosimy o kontakt z naszym Przedstawicielem w Tarnowie przy ul. Krakowskiej 14 pod
numerem telefonu: 504 153 388 lub 667 430 925.
Korporacja Prawno-Finansowa FENIKS, Spó³ka Komandytowo-Akcyjna Jerzy Kupisz, 20-095
Lublin, ul. Jana Sapiehy 3, KRS 0000289851, NIP 946 253 69 75, REGON 0602291077.
NOWINY TARNOWSKIEJ GMINY

strona 3

`
PAZDZIERNIK

GMINNE WIEŒCI
Uczennice z Tarnowca w konkursie
na Wêgrzech
Grupa uczennic z Zespołu Szkół Publicznych w Tarnowcu uczestniczyła w międzynarodowym konkursie na temat polskowęgierskiej historii, który odbył się w miejscowości Zanka nad Balatonem na Węgrzech. W finale konkursu węgiersko-polskiego tarnowiecką szkołę reprezentowały: Aleksandra Drelicharz, Julia Jamróg i
Natalia Wajdowicz (szkoła podstawowa),
Karolina Kuczera, Wiktoria Radlińska,
Magdalena Tyrka oraz Aleksandra Imburska, Sylwia Słowik i Anna Zaczkiewicz
(gimnazjum). Opiekę nad uczennicami pełniła nauczycielka Marta Przeszłowska.
Konkurs przebiegał w dwóch etapach:
pierwszy - pisemny oraz ścisły finał ustny, do którego zakwalifikowały się: Karolina Kuczera oraz Wiktoria Radlińska. W
klasyfikacji drużynowej uczennice ze szkoły podstawowej zajęły IV miejsce, natomiast gimnazjalistki VI.

Œwiêto Edukacji
W poniedziałek, 15 października w Jodłówce-Wałkach odbyły się gminne obchody Święta Edukacji Narodowej, podczas których Wójt Gminy Tarnów wręczył nagrody wyróżniającym się pracownikom oświaty. W ich gronie znaleźli się:
Jadwiga Bałaska-Giża, Irena Banach,
Elżbieta Michalska i Maria Rajczyk z Zespołu Szkół Publicznych w Koszycach
Wielkich, Agnieszka Grzegórzek-Zając,
Katarzyna Janus, Teresa Pantera, Piotr
Styczyński i Mariusz Widawski z Zespo-

łu Szkół Publicznych w Woli Rzędzińskiej, Anna Chmura, Zdzisława Piątek,
Mieczysława Seruś i Alina Styszko z Zespołu Szkół Publicznych w Tarnowcu,
Anna Bulanda, Arkadiusz Dębosz i Marian Sojat z Zespołu Szkół Publicznych
w Zbylitowskiej Górze, Edyta DziedzicFlorek, Beata Figiel, Bartosz Łaśko i
Anna Niedojadło ze Szkoły Podstawowej
w Zgłobicach, Jadwiga Czerwony i Rafał
Jasiak ze Szkoły Podstawowej w Porębie Radlnej, Andrzej Muniak, Marta
Łabędź i Agnieszka Nowak ze Szkoły
Podstawowej w Łękawce, Irena Czerewacz i Katarzyna Cyza ze Szkoły Podstawowej w Jodłówce-Wałkach, Marcin
Frączek ze Szkoły Podstawowej w Błoniu, Anna Krzyżak, Agnieszka Łoch,
Mieczysław Nytko, Danuta Prendota,
Alicja Wawrzon ze Szkoły Podstawowej
nr 1 w Woli Rzędzińskiej, Urszula Jachym z Publicznego Przedszkola w Zby-

litowskiej Górze oraz Mariola Nosek i Renata Kępa
z Publicznego Przedszkola
w Woli Rzędzińskiej.
Oprócz nagród podczas
uroczystości zostały wręczone akty powołania dyrektorów, akty mianowania, podziękowania dla nauczycieli odchodzących na
emeryturę oraz stypendia
dla uczniów. Uroczystość
przygotowaną przez Zespół
Obsługi Szkół i Przedszkoli zakończył program artystyczny przygotowany przez uczniów
miejscowej szkoły.

Stypendia dla uczniów
Tegorocznymi stypendystami wójta Gminy
Tarnów zostali: Magdalena Woźniak, Wojciech
Karczyński i Monika Poliszak z Zespołu Szkół
Publicznych w Tarnowcu, Justyna Chrzanowska z Zespołu Szkół Publicznych w Koszycach
Wielkich, Bartłomiej Mordyl, Barbara Gębiś,
Jakub Mordyl i Dawid Nytko z Publicznego
Gimnazjum nr 1 w Woli Rzędzinskiej, Agnieszka Derus, Natalia Chudzikiewicz, Piotr
Esmund, Weronika Jaklińska, Wojciech Jakliński, Aneta Karczmarczyk, Natalia Mordyl
i Patryk Zaucha ze Szkoły Podstawowej nr 1
w Woli Rzędzińskiej, Sebastian Jaśkiewicz,
Radosław Ciurej, Eryk Pióro, Nikola Oleksyk,
Justyna Sowa i Grzegorz Tyrka ze Szkoły
Podstawowej w Porębie Radlnej, Patryk Boryczko i Wiktoria Ludwa ze Szkoły Podstawowej w Błoniu, Martyna Machalska i Ser-
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giusz Sobol ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Woli
Rzędzińskiej oraz Michał Krysa z Zespołu
Szkół Publicznych w Zbylitowskiej Górze.

Wizyta w Mielniku
W dniach 19-20 października delegacja tarnowieckiego Zespołu Szkół Publicznych
uczestniczyła w uroczystych obchodach święta Patrona Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku. Wizyta odbyła się na zaproszenie dyrekcji szkoły i władz gminy Miel-

tkała się Młodzieżowa Rada Gminy. Wzięło w
niej udział dwudziestu młodzieżowych radnych
gminy oraz kandydatów. W tym roku Przewodniczącą Młodzieżowej Rady Gminy została
Magdalena Tyrka z Zespołu Szkół Publicznych
w Tarnowcu, zastępcą został Mateusz Zawadzki z Zespołu Szkół Publicznych w Koszycach
Wielkich, a sekretarzem Katarzyna Koza z
Zespołu Szkół Publicznych w Tarnowcu. W
skierowanym do młodych radnych wystąpieniu włodarz gminy zachęcał ich do składania
propozycji zadań do realizacji.

Sesja z radnymi z Mielnika

nik, a jej głównym celem było ustalenie współpracy pomiędzy szkołami w Tarnowcu i Mielniku. Delegację tworzyli: dyrektor Anna
Chmura, jej zastępczyni Bernadetta Maguda, nauczyciele Małgorzata Pamuła i Łukasz
Kwiek oraz uczennice tworzące zespół „Remedium”. Ważnym punktem programu były
zajęcia integracyjne uczniów z Tarnowca i
Mielnika. Społeczność mielnickiej szkoły oraz
mieszkańcy gminy podczas gali święta szkoły wysłuchali także koncertu tarnowieckiego zespołu „Remedium”.

Wyjątkowy przebieg miała XXIII sesja Rady
Gminy Tarnów, która odbyła się we wtorek,
30 października w budynku wielofunkcyjnym
w Radlnej. Stało się tak za sprawą obecności
na niej dwóch rad gminy. Oprócz radnych
gminy Tarnów w sesji jako goście uczestniczyli
bowiem radni z zaprzyjaźnionej gminy Mielnik. Radni z Mielnika mieli możliwość bliż-

szego poznania gminy, z którą zaczynają ją
łączyć coraz ściślejsze partnerskie więzi. Podczas krótkiej wycieczki mielniccy radni zobaczyli miejsca będące wizytówkami gminy Tarnów m. in. centrum miejscowości Koszyce
Wielkie, basen sportowo-rehabilitacyjny w
Woli Rzędzińskiej czy centrum wsi oraz kościół w Zawadzie. Nie obyło się też bez krótkiej wizyty w mieście Tarnowie. Na czele mielnickiej delegacji staną Przewodniczący Rady
Gminy Mielnik Jan Zduniewicz, który na zakończenie sesji podziękował samorządowi
Gminy Tarnów za zaproszenie i podkreślił, że
samorządowcy z Mielnika mają nadzieję na wielopłaszczyznowy rozwój wzajemnych kontaktów, zarówno w zakresie współpracy pomiędzy
jednostkami oświatowymi, wymiany kulturalnej, jak i w innych obszarach. Zaprosił także
radnych gminy Tarnów do złożenia rewizyty w
Mielniku. Wyraził nadzieję, że do tej wizyty dojdzie szybko, najpóźniej do połowy stycznia. Radę
gminy Mielnik tworzy 15 radnych.

Obradowali m³odzi radni
W środę, 24 października na swej IX sesji,
ale pierwszy raz po przerwie wakacyjnej, sporeklama
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Uroczystoœci patriotyczne
w B³oniu
Tradycją już stało się, że 11 listopada na
wojskowym cmentarzu z okresu I wojny
światowej spotykają się mieszkańcy Błonia, by uczestniczyć w nabożeństwie w intencji Ojczyzny. Tak było również i w tym
roku. Modlitwie przewodniczył miejscowy
proboszcz, ks. Tomasz Sowa. Oprócz

rzeźba bł. Edmunda Bojanowskiego. Uroczystego poświęcenia dokonał w sobotę, 10
listopada, proboszcz parafii Poręba Radlna ks. Kazimierz Dudek. Figurę, która
powstała podczas pleneru rzeźbiarskiego
zorganizowanego przez gminne Centrum
Animacji Kulturalnej, przekazał ochronce
samorząd gminny. Poświęcenie rzeźby poprzedziła uroczysta msza święta odprawiona w intencji kanonizacji założyciela Zgromadzenia Sióstr Służebniczek. W uroczystości udział wzięli: poprzednia dyrektor
placówki w Nowodworzu s. Marta Kołodziej, m. Elżbieta Korobij – przełożona
prowincjonalna, włodarz gminy oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy.

Seniorzy bawili siê na
Andrzejkach

mieszkańców na uroczystość przybyli: zastępca wójta Sławomir Wojtasik, Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Mitera,
księża Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie: ks. prefekt Tomasz Kudroń i ojciec duchowny ks. Stanisław
Śliwa, radny Stanisław Sarad, rada sołecka z sołtysem wsi Antonim Batką, a także klerycy I roku WSD w Tarnowie oraz
dyrektor Artur Puciłowski i nauczyciele
miejscowej szkoły. Uroczystość rozpoczęła się montażem słowno-muzycznym przygotowanym przez uczniów, a zakończyło
ją złożenie pod pomnikiem okolicznościowych wiązanek.

Dzieci koncertowa³y
dla Niepodleg³ej
Dużym zainteresowaniem cieszyła się
III edycja Gminnego Konkursu Pieśni i
Piosenki Patriotycznej „Koncertujemy dla
Niepodległej”, zorganizowanego w czwar-

W ostatnim tygodniu listopada członkowie gminnych Klubów Seniora bawili się
na zabawach andrzejkowych. Imprezy zorganizowane w Tarnowcu i Zbylitowskiej
Górze oraz w ramach Ośrodków Wsparcia
Dziennego w Nowodworzu i Błoniu, cieszy-

ły się dużym zainteresowaniem. Seniorzy
z terenu gminy udowodnili, iż zabawa nie
jest zarezerwowana tylko dla ludzi młodych. W trakcie andrzejek były tańce,
wspólne śpiewy oraz poczęstunki. Aby tradycji stało się zadość, dzieci z lokalnych
szkół przygotowały wróżby andrzejkowe.
Gośćmi andrzejkowych spotkań seniorów
byli przedstawiciele gminnego samorządu.

Konkurs wiedzy o Korczaku
W Zespole Szkół Publicznych w Zbylitowskiej Górze, w czwartek 29 listopada,
odbył się konkurs poświęcony życiu Janusza Korczaka „Jest taka historia...”. Wzięły w nim udział reprezentacje jedenastu

szkół podstawowych z terenu gminy Tarnów. Trzyosobowe zespoły, złożone z
uczniów klas 4-6, zmierzyły się w kilku
konkurencjach - m.in. teście znajomości
praw dziecka, krzyżówkach i rebusach o
życiu i twórczości Janusza Korczaka, czy
konkursie gazetek szkolnych. Zwyciężyła
drużyna z Zespołu Szkół Publicznych w
Tarnowcu w składzie: Michał Dzierwa,
Aleksandra Ciurej, Katarzyna Gałka. Drugie miejsce przypadło Niepublicznej Szkole Podstawowej w Koszycach Małych, zaś
na najniższym stopniu podium stanęła
Szkoła Podstawowa Nr 1 z Woli Rzędzińskiej. Pomysłodawczynią konkursu była
Irena Dołowa-Sajdak z ZSP w Zbylitowskiej Górze, zaś jej współorganizatorem –
gminne Centrum Animacji Kulturalnej.
Nagrody laureatom wręczyła zastępca wójta Elżbieta Chrząszcz.

Andrzejki integracyjne
w wolañskim gimnazjum
Ponad sto dzieci bawiło się na integracyjnej zabawie andrzejkowej 22 listopada w budynku organizatora imprezy, Zespołu Szkół Publicznych w
Woli Rzędzińskiej II. Tradycja organizacji integracyjnych zabaw andrzejkowych w wolańskim gimnazjum ma już trzynaście lat. W tym
roku, we wspólnej zabawie udział
wzięły dzieci z Warsztatów Terapii
Zajęciowej, Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Zbylitowskiej Górze, Stowarzyszenia Pomocna Dłoń oraz wolańskiego gimnazjum. Dzieci bardzo szybko przełamały pierwsze lody i bawiły się wspólnie w radosnej atmosferze. W trakcie całej imprezy, do tańca przygrywał zespół
„Twist”, złożony z absolwentów wolańskiego gimnazjum, który tradycyjnie zagrał dla dzieci charytatywnie. W przerwach między dobrą zabawą można było
smakować bigosu, placków i innych
pyszności serwowanych przez gimnazjalistów. Dobrą zabawę swoją obecnością
wsparli: honorowy obywatel Gminy Tarnów ks. dr Tadeusz Wolak, ks. Wiesław
Książko, ks. Stanisław Szufnara, Krzysztof Jurczak z Warsztatów Terapii Zajęciowej – Wola Rzędzińska oraz wójt Grzegorz Kozioł.

tek, 22 listopada w Szkole Podstawowej
w Zgłobicach. Do rywalizacji stanęło grubo ponad stu wykonawców z niemalże
wszystkich szkół na terenie gminy Tarnów. Wśród zwycięzców znaleźli się: w
grupie klas I-III – Zespół Szkół Publicznych w Koszycach Wielkich, w grupie klas
IV-VI – Szkoła Podstawowa w Błoniu oraz
Zespół Szkół Publicznych w Woli Rzędzińskiej (ex aequo), zaś wśród gimnazjalistów
– Zespół Szkół Publicznych w Tarnowcu.

Bojanowski stan¹³ w
Nowodworzu
Na placu zabaw obok Przedszkola Niepublicznego w Nowodworzu, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej stanęła
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Odnalezione miejsce pochówku – puste miejsce między grobami przy ogrodzeniu cmentarza – zostało wskazane rodzinie i oznaczone
brzozowym krzyżem z tabliczką. Następnie
władze gminy zawiadomiły krakowski oddział
IPN i Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, która uznała, że odnaleziony grób spełnia wszelkie kryteria mogiły wojennej i powinien znaleźć się pod opieką państwa. W związku z powyższym, Wojewoda Małopolski ufundował pomordowanym granitowy nagrobek. Gdy przyszliśmy tutaj po raz pierwszy byliśmy wzruszeni, że nareszcie, po 64 latach rodziny dowiedzą się, gdzie spoczęli ich najbliżsi, a teraz mam satysfakcję, że pomordowani
doczekali sie także godnego nagrobka - wspomina wójt Grzegorz Kozioł. Chciałbym podziękować Wojewodzie Małopolskiemu za sfinansowanie prac, natomiast samorządowi Tarnowa za wykonanie projektu i tak szybką jego
realizację – dodaje.

Nagrobek dla „wyklêtych”
W poniedziałek, 3 grudnia na terenie cmentarza komunalnego w Tarnowie – Krzyżu komisja złożona między innymi z pracowników
Urzędu Miasta Tarnowa, dyrektora Miejskiego Zarządu Cmentarzy i przedstawicieli Wojewody Małopolskiego, w obecności kierownika Gminnej Biblioteki Adama Ryby, dokonała odbioru granitowego nagrobka wybudowanego na odnalezionej w ubiegłym roku mogile
dwóch pochodzących z terenu naszej gminy
żołnierzy Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”. Jak już wielokrotnie pisaliśmy, w ubiegłym roku z inicjatywy wójta Grzegorza Kozioła zostały rozpoczęte poszukiwania miejsca pochówku Mieczysława Cielochy z Woli
Rzędzińskiej i Stanisława Kiełbasy z Jodłówki-Wałek. W październiku, dzięki wskazówce
Jana Kuty z Woli Rzędzińskiej i kwerendzie
archiwalnej przeprowadzonej przez Adama
Rybę, udało się ustalić miejsce ich spoczynku.

Film o konspiratorach z gminy
Tarnów
Telewizja Polska zrealizowała film przedstawiający dzieje powojennej konspiracji na
terenie ziemi tarnowskiej. W drugą sobotę
grudnia ekipa Telewizji Polskiej z redaktorem
Adamem Sikorskim na czele – która przybyła
na zaproszenie włodarza gminy Tarnów –
nagrała w Tarnowie, a także na terenie Woli
Rzędzińskiej, kolejny odcinek programu z cyklu „Było… nie minęło - kronika zwiadowców
historii”, emitowanego między innymi w TVP
Kraków. Żeby opowiedzieć historię jednej z
najbardziej brawurowych akcji polskiego podziemia powojennego, przeprowadzonej przez
mieszkańców naszej gminy, redaktor Sikorski przemierzył Tarnów wzdłuż ulicy Krakowskiej na Burek, a potem odwiedził cmentarz
w Tarnowie – Krzyżu i Wolę Rzędzińską.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do
obejrzenia filmu z Tarnowem i Wolą Rzędzińską w tle, w pierwszą sobotę stycznia o
15:00. Film zostanie wyemitowany w TVP

Kraków, a dla tych, którzy mają telewizję satelitarną będzie on dostępny w TVP INFO,
natomiast w niedzielę o godzinie 12:00 zostanie powtórzony na kanale TVP Historia. Ponadto będzie go można obejrzeć także w Internecie na stronie http://www.tvp.pl/vod/audycje/historia/bylo-nie-minelo.

Siuœpaj produktem tradycyjnym
To ogromny sukces wolańskich gospodyń
– przyrządzany przez nie siuśpaj został wpisany w poniedziałek, 26 listopada na Listę
Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Produkt tradycyjny jest to produkt spożywczy chroniony prawem polskim lub prawem Unii Europejskiej, wytwarzany z tradycyjnych surowców, posiadający niezmieniony od lat skład lub sposób produkcji. Lista Produktów Tradycyjnych tworzona
przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
liczy obecnie nieco ponad tysiąc pozycji.
Małopolskę na tej liście reprezentuje obecnie około sześćdziesięciu produktów m. in.:
bryndza podhalańska, kiełbasa lisiecka,
chleb prądnicki, obwarzanek krakowski,
jabłka łąckie, oscypek czy redykołka. Pełną
listę znaleźć można na stronach internetowych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Siuśpaj to kasza jęczmienna z suszonymi
śliwami. Do przyrządzenia tej potrawy potrzebne są: kasza jęczmienna, suszone śliwki,
suszone gruszki, woda oraz miód. Śliwki i
gruszki należy namoczyć w wodzie około 12
godzin, a następnie zagotować. Do gotujących
się owoców dodać kaszę jęczmienną i gotować na wolnym
ogniu. Gdy kasza będzie miękka potrawę dosłodzić miodem.
Można dodać
szczyptę soli.

reklama
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Inwestycyjny rok 2012

Miliony z³otych na rozwój gminy
Mijaj¹cy rok w gminie Tarnów pod wzglêdem inwestycyjnym mo¿emy zaliczyæ do
udanych. Mimo trwaj¹cego kryzysu i koniecznoœci inwestycyjnego wyhamowania, zgodnie z przyjêt¹ zasad¹ równomiernego rozwoju, we wszystkich gminnych so³ectwach prowadzone by³y dzia³ania inwestycyjne: powsta³y nowe drogi, chodniki, œcie¿ki rowerowe, obiekty
sportowe i centra wsi, kontynuowane
by³y inwestycje kubaturowe. Poni¿ej
prezentujemy krótkie zestawienie najwa¿niejszych prac inwestycyjnych prowadzonych w poszczególnych miejscowoœciach.

Bia³a
W budynku miejscowej OSP wymieniono okna z drewnianych na PCV. Opracowano projekt budowy centrum wsi na terenie obok Szkoły i OSP. Planowana inwestycja obejmie budowę boiska wielofunkcyjnego, miejsca do grillowania oraz
plac zabaw dla dzieci. Wymieniono instalację elektryczną w pomieszczeniach szkoły. Otwarta została świetlica z urządzeniami do ćwiczeń. Dokonano remontów i żwirowania dróg.

B³onie
Przy drodze tzw. Kamionce wybudowano na długości ok. 200 metrów ścieżkę rowerową. Drogi „w kierunku kopalin” i „za
szkołą” zyskały nowe nakładki asfaltowe.
Wykonano również projekt na budowę
ścieżki rowerowej wraz z częściowym odwodnieniem, na długości ok.730 mb wraz
z przebudową sieci teletechnicznej na długości ok. 500 mb przy drodze powiatowej.
Wykonane zostało oświetlenie drogi „Kopaliny” i „do p. Lisa”.

Jod³ówka-Wa³ki
Zakończona została budowa kanalizacji
sanitarnej na długości około 30 km. Do kanalizacji podłączonych zostanie około 200
budynków mieszkalnych. Ze środków „powodziowych” odnowiono drogi: tzw. „Fiołkówkę” oraz tzw. „drogę koło Galusa”. Wykonano nowe nakładki przy „Drodze do
cmentarza”, „drodze w kierunku Zaczarnia”
oraz „drodze do przepompowni”. Przeprowadzono remont „drogi na Śrębę”. Wykonano projekt ścieżki rowerowej przy drodze
powiatowej relacji Wola Rzędzińska – Stare
Żukowice na dł. ok. 1500 mb. Mieszkańcy
zyskali w mijającym roku nową siłownię,
mieszczącą się w budynku remizy OSP, w
której oprócz urządzeń do ćwiczeń poprawiających tężyznę fizyczną, znajduje się stół do
bilarda oraz tenisa stołowego.

Koszyce Ma³e
Obok miejscowego Ośrodka Zdrowia rozpoczęto budowę centrum wsi. Zakończenie
robót planowane jest na kwiecień 2013
roku. Wyremontowano chodnik przy drodze powiatowej relacji Tarnów- Zakliczyn
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na odcinku od Ośrodka Zdrowia do skrzyżowania z ul. Skalną i ul. Wolską. Wykonano projekt ul. Pracy oraz uporządkowano teren w centrum wsi obok ul. Źródlanej. Nowe nakładki zyskały ul. Ogrodowa,
boczna od ul. Spacerowej, ul. Cicha, oraz
trzy inne drogi w sołectwie.

Koszyce Wielkie
Wykonano nowe nakładki asfaltowe na
ul. św. Stanisława, ul. Falińskiej oraz drogi bocznej od ul. Liściastej. Opracowano
projekt oświetlenia ul. Ruczaj i wybudowano oświetlenie na ul. Borki. Zmodernizowano pobocza ul. Granicznej, wykonano także szereg remontów oraz żwirowania dróg gminnych.

£êkawka
Nowe nakładki asfaltowe zyskały drogi
tzw. „Ostra Góra” oraz „droga koło p.
Ducha”. Wykonano projekt na przebudowę drogi gminnej o nr działki 374 na długości ok. 330 mb, na umocnienie brzegu
potoku graniczącego bezpośrednio z drogą
wraz z przepustem ramowym. Zrealizowano budowę nakładki asfaltowej w kierunku mostu „Na Górki”. Wykonano także
projekt przebudowy „drogi na Młyńca”,
wybudowano przystanek przy drodze wojewódzkiej 977, dokończono zagospodarowanie terenu obok kościoła, gdzie ustawiono element małej architektury – drewniany pomnik wraz z zadaszeniem. Wykonano odwodnienie dróg gminnych.

Nowodworze
Położono nakładkę asfaltową na drodze
koło tzw. „Nowego Osiedla”. Wykonano
projekt na budowę ścieżki rowerowej wraz
z odwodnieniem, na długości ok. 800 mb.
przy drodze gminnej o nr działki 62. Zmodernizowano drogę dojazdową do gruntów
rolnych w Nowodworzu i Porębie Radlnej
na tzw. „Mokrzyskach”, na dł. 650 mb. Wykonano przebudowę sieci elektrycznej przy
drodze gminnej, współfinansowano regulację cieków wodnych. Rozpoczęta została
modernizacja „drogi w kierunku willi”.

Porêba Radlna
Wykonano remont budynku OSP, w ramach którego odnowiono elewację, wymalowano dach oraz wyremontowano pomieszczenia. Zagospodarowano teren wokół szkoły. Wykonano oświetlenie przy drogach
gminnych. Renowacji doczekały się drogi
tzw. „obok p. Bigi”, oraz położono nową nawierzchnię na drodze „obok p. Kawy”. Zmodernizowano drogi transportu rolnego: dojazdową do gruntów rolnych nr 343 na długości 650 mb, oraz nr 595 i 612/1-3 na długości 350 mb. Rozpoczęto także budowę kanalizacji – odcinka w kierunku szkoły.

Radlna
Rozpoczęto budowę centrum wsi. Przewidywany czas zakończenia inwestycji to

czerwiec 2013 r. Wybudowano ścieżkę rowerową przy drodze powiatowej relacji Nowodworze – Rzuchowa, na odcinku od boiska sportowego do wjazdu na drogę
gminną w kierunku zakładu KMK na długości ok. 420 mb. Nową nawierzchnię zyskała droga biegnąca do p. Gacek. Wykonano projekt ścieżki rowerowej w kierunku Poręby Radlnej. Współfinansowano także regulację potoku Radlanka.

Tarnowiec
Jedną z inwestycji jest budowa kompleksu „Moje Boisko-Orlik 2012”. Obiekt będzie gotowy w najbliższym czasie. Przebudowy doczekały się ul. Rzemieślnicza i ul.
Nowa. Rozbudowano Zespół Szkół w Tarnowcu, przeprowadzając roboty wykończeniowe. Przy Przedszkolu urządzono plac
zabaw. Nowe nakładki asfaltowe zyskały
ulice Leśna, Łąkowa. Wykonano projekt na
budowę chodnika wraz z odwodnieniem i
oświetleniem na dł. ok. 225 mb. Wybudowano zatokę autobusową przy drodze wojewódzkiej w sąsiedztwie kościoła, wykonano także projekt drogi dojazdowej do
szkoły – ul. Na Wał z chodnikiem, oświetleniem i parkingiem. Zrealizowano budowę oświetlenia ul. Legionów.

Wola Rzêdziñska I
Jedną z większych gminnych inwestycji
jest rozpoczęcie budowy Przedszkola. Zaprojektowany budynek na planie litery ,,T” zostanie przykryty dwuspadowym dachem.
Bryła obiektu charakterem nawiązywać będzie do lokalnej zabudowy. Wewnątrz,
oprócz całej niezbędnej infrastruktury, będą
się znajdować cztery duże sale przedszkolne (każda o powierzchni przekraczającej
60m2), co oznacza, że będą mogły tam funkcjonować cztery grupy, liczące łącznie ponad
100 dzieci. Wykonano oświetlenie „drogi do
Nosala” oraz osiedla obok Leiera, wykonano most na Kutówce oraz nakładki asfaltowe na drogach sołectwa.

Wola Rzêdziñska II
Opracowano projekt kompleksu sportowego wraz z parkingiem i placem zabaw przy
Zespole Szkół. Wykonano nakładki asfaltowe na drogach sołectwa. Wykonano projekt
oświetlenia drogi w kierunku osiedla Wolanka. Doposażono kaplicę cmentarną. Jedną z
innowacyjnych inwestycji było zamontowanie na budynku wolańskiego basenu instalacji fotowoltaicznej, pozwalającej na pozyskiwanie prądu ze słońca.

Zawada
Wykonano II etap budowy kanalizacji sanitarnej – od cmentarza w Tarnowcu w kierunku Szkoły Podstawowej. Wybudowano
ścieżkę rowerową o długości 400 metrów z
kostki brukowej wraz z kanalizacją opadową.
W mijającym roku ukończono również budowę centrum wsi znajdującego się obok
miejscowego kościoła. Inwestycja dofinanso-
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INWESTYCJE
wana została ze środków Unii Europejskiej.
Zmodernizowano drogę tzw. w „bok od Sasima”, drogę „w kierunku granic” oraz tzw.
„drogę po płytach”. Rozpoczęła się budowa
boiska wielofunkcyjnego obok szkoły. Wykonano także odwodnienie dróg gminnych.

Zbylitowska Góra
Rozpoczęto budowę centrum wsi. Prowadzono dalsze prace przy budowie Budynku
Wielofunkcyjnego - roboty budowlane i wykończeniowe. Inwestycja ta ma być zakończona w 2013 roku. Zmodernizowano ul. Plebańską wraz z chodnikiem, ul. Słoneczną
oraz parking LKS Dunajec. Wykonano odwodnienie ulicy Kościelnej i Jaworowej oraz
oświetlenie ul. Żołędziowej. Zaprojektowane zostało oświetlenie ulic – Skotnik, Wygoda i Zielna. Wybudowano ulicę Nową.

Zg³obice
Kontynuowano budowę Przedszkola w zakresie robót budowlanych i instalacyjnych.
Wybudowano ścieżkę rowerową przy drodze
powiatowej relacji Koszyce Małe – Zgłobice,
na odcinku od ul. Borki do ul. Jałowcowej,
na długości ok. 480 mb. Zmodernizowano ul.
Zieloną, ul. Rzemieślniczą, ul. Okrężną,
jedną z dróg dojazdowych do ul. Długiej oraz
jedną bezimienną drogę. Mieszkańcy Zgłobic zyskali również siłownię. Wybudowano
chodniki przy ul. Rzemieślniczej i ul. Zielonej, wykonano projekt oświetlenia ul. Liściastej oraz ul. Kasztanowej.
Wymienione inwestycje to tylko najważniejsze i największe podejmowane działania.
Nie sposób wyliczyć tych drobnych, takich,
jak na przykład naprawa przepustów. Dość
powiedzieć, że na realizację wszystkich tych
działań gmina przeznaczyła w minionym
roku co najmniej 20 milionów złotych. Do
tego należy dodać: 10 milionów złotych na
pomoc społeczną, blisko 400 tysięcy złotych
przeznaczonych na dofinansowanie do klubów sportowych, około 70 tysięcy złotych,
które na realizację różnych zadań otrzymały działające na terenie gminy organizacje
pozarządowe czy dofinansowanie do rozbudowy sieci wodnej i kanalizacyjnej – około
120 tysięcy złotych. Do tego warto dodać 1,3
miliona złotych pochodzących z funduszy
unijnych, które zostało przeznaczone na dodatkowe zajęcia dla uczniów.

(ek)

Wiêcej dotacji
z Zielonego Pierœcienia
Coraz wiêcej wnioskodawców z terenu
gminy Tarnów ubiega siê o dotacjê ze œrodków unijnych, za poœrednictwem Zielonego Pierœcienia Tarnowa, na zrealizowanie
swoich pomys³ów. Mijaj¹cy rok by³ rekordowy pod wzglêdem z³o¿onych wniosków.
W trakcie dwóch naborów pozytywn¹ weryfikacjê przesz³o 28 wniosków o pomoc,
na kwotê blisko 1,7 mln z³otych.
Rosnące zainteresowanie tą formą unijnej pomocy wynika między innymi ze
wzrostu wiedzy mieszkańców w zakresie
możliwości uzyskania wsparcia. Pracownicy Lokalnej Grupy Działania systematycznie przeprowadzają szkolenia, służą pomocą w kompletowaniu dokumentacji, organizują również spotkania z ekspertem.
Dzięki temu większość wniosków w obecnej edycji zostało rozpatrzonych pozytywnie. Wsparcie uzyskają różnorakie inicjatywy, z których korzyści będą wymierne
dla lokalnych społeczności. Dotacje na
przedsięwzięcia, wpisujące się w Lokalną
Strategię Rozwoju, uzyskują zarówno osoby fizyczne, małe firmy, rolnicy jak również jednostki samorządu.
Z działania „Odnowa i rozwój wsi”, pozytywną weryfikację przeszedł m.in. projekt gminy Tarnów, o dofinansowanie
kwotą pół miliona złotych dalszych robót
budowlanych budynku wielofunkcyjnego w
Zbylitowskiej Górze. Dzięki tym środkom
możliwe będą kolejne prace prowadzące do
jak najszybszego oddania obiektu do użytkowania. Za pośrednictwem Zielonego
Pierścienia starać się można również o
dofinansowanie w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”,
które tworzy warunki dla dywersyfikacji
działalności gospodarczej i poprawy możliwości zatrudnienia na obszarach wiejskich. W mijającym roku z dofinansowania skorzysta dwóch przedsiębiorców z terenu gminy. Starają się oni o pomoc finan-

sową dla swoich firm na łączną kwotę blisko 360 tysięcy złotych. Kwota ta pozwoli
na zrealizowanie takich projektów, jak:
budowa obiektu o przeznaczeniu dydaktyczno-rekreacyjnym czy zakup narzędzi
pozwalających na rozwój firmy.
Najwięcej wnioskodawców stara się jednak o dofinansowanie w ramach „Małych
Projektów”, gdzie maksymalna kwota pomocy to 25 tysięcy złotych. W mijającym
roku, z terenu gminy Tarnów zakwalifikowano do finansowania aż dwadzieścia
cztery wnioski, na łączną kwotę ponad 316
tysięcy. Wśród wniosków osób fizycznych,
rolników i przedsiębiorców z terenu gminy, znalazły się takie projekty jak: zorganizowanie wiosennego turnieju mini golfa; stworzenie portalu internetowego, promującego lokalnych wytwórców i ich produkty czy zorganizowanie rekreacyjnych
warsztatów polegające na pogłębianiu wiedzy na temat bartnictwa. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu, Ochotnicza Straż
Pożarna z Jodłówki-Wałek zorganizuje
uroczystości z okazji stulecia istnienia swej
jednostki, a Gminna Biblioteka Publiczna
będzie mogła zorganizować w Zgłobicach
obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Pozyskane środki pozwolą
na wykonanie remontu konserwatorskiego zabytkowej, kamiennej figury świętego
Floriana, stojącej w centrum Zbylitowskiej
Góry, natomiast tamtejsza parafia, otrzyma środki na renowację zabytkowego ogrodzenia murowanego kościoła parafialnego
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego.
Kolejny nabór wniosków w ramach
wszystkich działań planowany jest na
kwiecień 2013 roku. Więcej informacji na
temat możliwości uzyskania dofinansowania, harmonogramie naborów czy realizowanych projektach można znaleźć na stronie internetowej Zielonego Pierścienia
Tarnowa http://www.lgdzpt.pl.
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reklama

Je¿eli jesteœ w wieku od 18 do 69 lat i nie posiadasz jeszcze grupowego ubezpieczenia, które gwarantuje wyp³atê œwiadczeñ
w przypadku œmierci w³asnej, ma³¿onka, rodziców lub teœciów, nieszczêœliwego wypadku i uszczerbku na zdrowiu, b¹dŸ
pobytu w szpitalu, a tak¿e w sytuacji urodzenia siê dziecka lub zaistnienia innych zdarzeñ losowych, teraz mo¿esz przyst¹piæ
do takiego ubezpieczenia indywidualnie bez koniecznoœci badañ lekarskich, niezale¿nie czy pracujesz zawodowo, czy nie,
czy jesteœ rolnikiem, osob¹ bezrobotn¹ lub na emeryturze. W oferowanym przez PZU S.A. ubezpieczeniu dla ka¿dego
zapewniamy: mo¿liwoœæ do¿ywotniej indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia, niskie sk³adki niezale¿nie od wieku
ubezpieczonego, wysokie sumy ubezpieczenia, szybk¹ wyp³atê œwiadczeñ.
Ponadto jako multiagencja oferujemy ubezpieczenia komunikacyjne OC, AC, domów, mieszkañ, firm, kosztów leczenia,
rolne oraz inne w wybranych 13 firmach ubezpieczeniowych.

Zapraszamy do naszego biura KBS Ubezpieczenia w Tarnowie przy ul. Krakowskiej 14,
strona
8.30-17.00 oraz w soboty w godz. 9.00-13.00, tel. 14 620 12
41.9
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NIEPODLEG£OŒÆ,
SOYKA I WÊGIERSKI GULASZ
Okolicznoœci przypadaj¹cego w listopadzie Narodowego Œwiêta Niepodleg³oœci
nie sprzyjaj¹ organizacji imprezy plenerowej, dlatego od chwili powstania hali widowiskowo-sportowej w Koszycach Wielkich gminne obchody tego œwiêta odbywaj¹ siê w³aœnie w tym miejscu. W tym
roku mia³y one wyj¹tkowy przebieg ze
wzglêdu na obecnoœæ biskupa Leona Dubrawskiego, koncert Stanis³awa Soyki
oraz wêgierski gulasz przygotowany przez
delegacjê zaprzyjaŸnionego z gmin¹ Tarnów samorz¹du miejscowoœci Jászalsószentgyörgy.
W uroczystościach licznie wzięli udział
mieszkańcy gminy, w szczególności seniorzy,
których na miejsce dowiozły podstawione
przez gminny samorząd autobusy. Rozpoczęła je msza święta za ojczyznę odprawiona
przez kapłanów z terenu gminy pod przewodnictwem Biskupa Kamieniecko-Podolskiego,
podczas której homilię wygłosił koszycki proboszcz, ks. Kazimierz Bonarek. Po modlitwie
za ojczyznę przemówił gospodarz uroczystości wójt Grzegorz Kozioł. - Są wśród nas
przedstawiciele różnych pokoleń – seniorzy,
przedstawiciele średniego pokolenia, jest
młodzież i dzieci - mówił. - Zgromadziliśmy
się tutaj jako reprezentanci różnych środowisk, poczynając od parlamentu, a kończąc
na uczniach naszych gminnych placówek
oświatowych. Są wśród nas kombatanci, którzy o naszą wolność i niepodległość walczyli i
przelewali krew, i jesteśmy my wszyscy pozostali, którzy z dobrodziejstw tej wywalczonej wolności korzystamy – dodawał włodarz
gminy Tarnów, witając zaproszonych gości,
wśród których – obok delegacji z Jászalsószentgyörgy i Ordynariusza z Kamieńca Podolskiego – znaleźli się m. in. posłowie:
Edward Czesak, Józef Rojek i Andrzej Sztorc,
członek zarządu Województwa Małopolskiego Stanisław Sorys, radni powiatowi: Jacek
Hudyma, Roman Łucarz, Józef Lazarowicz,

strona 10

Tomasz Stelmach i Mariusz Tyrka, Komendant Komisariatu Policji Tarnów-Zachód
Piotr Dubiel, zastępca Komendanta Komisariatu Policji Tarnów-Centrum Krzysztof
Ryba, kapłani, radni i sołtysi z terenu gminy, przedstawiciele OSP z pocztami sztandarowymi oraz dyrektorzy i delegacje ze sztandarami gminnych szkół. Okolicznościowe
adresy nadesłali także posłowie: Urszula
Augustyn i Michał Wojtkiewicz.
Po oficjalnych wystąpieniach na scenie
pojawiła się młodzież gimnazjalna ze spektaklem „Nie chciejcie ojczyzny, która nic nie
kosztuje...” Przed zgromadzonymi w koszyckiej hali wystąpili: Angelika Dzierwa, Joanna Żelichowska, Kamil Sznajder, Sebastian
Kajmowicz, Katarzyna Żelichowska Wioletta Wielgus, Łukasz Radliński, Adrian Boruch,
Jakub Gajda, Joanna Nowakowska, Karolina Kwiek, Karolina Kawa, Karolina Reczek,
Daria Szczerba, Wiktoria Wardzała, Agnieszka Skorecka i Ola Sępek – z gimnazjum w
Koszycach Wielkich oraz Justyna Gąsiorowska, Barbara Armatys, Aleksandra Strzesak,
Mateusz Sumara, Dawid Ptak, Karolina Stolarz, Patrycja Skrabot i Sara Pogan z gimnazjum w Zbylitowskiej Górze, przygotowani
przez nauczycieli – Agatę Cieślikowską i
Mariana Sojata. Bezpośrednio po spektaklu
na scenie z koncertem patriotycznych pieśni
pojawił się chór „Kantata” z Jodłówki-Wałek pod batutą Katarzyny Cyzy.
Po hucznie oklaskiwanych występach młodzieży rozpoczęło się świętowanie w radosnej,
festynowej atmosferze. Było wspólne śpiewanie patriotycznych pieśni, któremu przewodził gminny chór pod dyrekcją Joanny Augustyn-Wróbel, animowane przez prowadzącego imprezę Pawła Mleczkę z Radia RDN
Małopolska. Tradycyjnie przeprowadzona
została loteria fantowa. Nie obyło się też bez
poczęstunku. Wojskową grochówkę serwowali przedstawiciele gminnego samorządu, zaś
prawdziwym węgierskim gulaszem częstowali goście z zaprzyjaźnionego Jászalsószentgyörgy, którego przygotowaniem kierował

sam burmistrz tej węgierskiej miejscowości
Imre Szarvák. W tym celu kuchnię miejscowej szkoły udostępnił dyrektor Mariusz Parcianko, który wraz ze swoimi współpracownikami włożył wiele energii w to, aby impreza mogła wypaść jak najokazalej.
Przez cały czas wypełniona koszycka
hala zapełniła się jednak po brzegi tuż
przed 19:00 w związku z zapowiadanym
koncertem Stanisława Soyki. Wykonawca
ten, od lat należący do grona największych
artystów polskiej sceny muzycznej, wystąpił ze swym aktualnym projektem muzycznym Soyka Kwintet+. Wykonaniem zarówno swych starych przebojów, jak i innych mniej znanych kompozycji, artysta
mający już w swoim dorobku trzydzieści
albumów, zachwycił obecnych w koszyckiej
hali uczestników obchodów Święta Niepodległości w gminie Tarnów. Na zakończenie koncertu – podobnie jak na gminnych
dożynkach – słodką niespodziankę dla
gwiazdy wieczoru przygotowaną przez Piekarnię-Cukiernię „Strusinianka” przekazał zastępca prezesa tej firmy Marcin
Błaszkiewicz.
Kierownik Gminnego Centrum Animacji
Kulturalnej Anna Pieczarka ocenia gminne
obchody narodowego święta jako bardzo udane. – Cieszy nas nie tylko obecność licznej
grupy seniorów, którzy chętnie skorzystali z
zaproponowanej im formy dojazdu na imprezę. Wiele satysfakcji sprawiła nam także obecność ludzi młodych, w dużej części zapewne
przyciągniętych występem gwiazdy wieczoru, ale chętnie uczestniczących również w pozostałych punktach programu – podkreśla.
Obchody Święta Niepodległości w gminie
Tarnów zostały zorganizowane w ramach
działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Sponsorami imprezy byli także: firma WES-BUD,
Hotel-restauracja KARDAMON, F.H.P.U.
TEK-PAK oraz firma COPYTEC.
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dokończenie ze strony 1
Patrząc na gigantyczną liczbę ówczesnych
radnych, chciałoby się zawołać: „ach, to PRLowskie zamiłowanie do urzędów, które nic nie
znaczyły”, bo przecież truizmem będzie w
tym miejscu konstatacja, że „panem i władcą”
na wszystkich szczeblach władzy był w owych
czasach Towarzysz Pierwszy Sekretarz, którego wola była święta, a władza niepodważalna. Realna władza radnych, w porównaniu do współczesności, była naówczas praktycznie żadna. Nawet naczelnik gminy, w
odróżnieniu od współczesnego wójta, który
ma naprawdę realną władzę i możliwości inwestycyjne, niewiele miał do powiedzenia, był
zredukowany wyłącznie do urzędnika sprawującego należne mu czynności administracyjne i zmuszony do oczekiwania, aż mu ze
szczodrobliwości władzy coś „skapnie”. Większość decyzji zapadała przecież „na górze”,
nierzadko na szczeblu centralnym. No cóż,
takie to były czasy.
Wróćmy jednak do samej gminy. Jak wyglądały jej pierwsze dni i lata wiemy z zachowanej w urzędzie kroniki, która w wersji elektronicznej dostępna jest również w części historycznej strony internetowej gminy. Ciekawe, że już wtedy, przed czterdziestu laty
wyraźnie zaznaczał się podmiejski charakter
gminy, gdyż na zamieszkujących ją prawie 15
tysięcy osób, ponad 2/3 utrzymywało się ze
źródeł pozarolniczych. Urząd Gminy pod kierownictwem naczelnika, którym został mianowany (sic!) Antoni Hajdo, zainaugurował
swą pracę już drugiego stycznia 1973 roku.
Zatrudnionych zostało w nim kilkunastu
urzędników. Na tym tle imponująco prezentowała się sześcioosobowa Gminna Służba
Rolna. Z grona zatrudnionych wówczas pracowników do dziś w gminie pracuje jedna osoba - Maria Srebro, która aktualnie kieruje
Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Gminna Rada Narodowa, której pierwszym
przewodniczącym został Antoni Wojtarowicz
z Tarnowca, na swej pierwszej sesji spotkała
się 5 stycznia 1973 roku. Radni utworzyli
cztery komisje. Pierwszy budżet gminy Tarnów uchwalono 30 stycznia 1973. Był zbilansowany i wynosił – zarówno po stronie wydatków, jak i dochodów – 7 milionów 752 tysiące ówczesnych złotych. Przez czterdzieści
lat gmina miała ośmiu włodarzy – naczelników i wójtów. Byli to: Antoni Hajdo, Waldemar Szalewicz, Florian Wardzała, Edward
Ogorzelec, Ryszard Półtorak, Krzysztof Madej, Piotr Molczyk i Grzegorz Kozioł.
W ciągu tych czterdziestu lat zmieniło się
bardzo wiele. Upadł ustrój, rozwinęła się samorządność z prawdziwego zdarzenia. Oblicze gminnych miejscowości zmieniło się nie
do poznania: powstała infrastruktura wodociągowa, kanalizacyjna, przeprowadzono telefonizację i gazyfikację. Powstały setki kilometrów nowych dróg, szkoły, budynki komunalne, obiekty sportowe i inne miejsca do rekreacji i wypoczynku. Zmieniło się też oblicze miejscowości. W wielu z nich ze świecą
szukać dziś rolników, powstały za to nowoczesne domy jednorodzinne, do których przed
wielkomiejskim ruchem uciekli mieszkańcy
miasta. Tak, jak kiedyś marzeniem statystycznego Polaka było M-3 lub M-4 na wielkim blokowisku, tak dzisiaj wymarzonym
miejscem do zamieszkania stał się dla mieszkańca miasta na przykład Tarnowiec, Zgłobice czy Wola Rzędzińska. Te czterdzieści
minionych lat – to nie tylko infrastruktura.
Gminę przez ten czas tworzyli ludzie i to oni
kreowali jej oblicze. Kwestię tę omawia Adam
Ryba, na 14 stronie naszego kwartalnika.
Zapraszam do lektury.
Czterdzieści lat minęło, to piękny wiek…

Piotr Pawlina

Koniec roku
w dobrej
kondycji
Mimo kryzysu wszystko wskazuje na to,
¿e gmina Tarnów w 2012 roku pod wzglêdem finansowym poradzi³a sobie podobnie jak w kilku poprzednich latach.
Stan gminnej kasy najlepiej charakteryzują: spadek wysokości planowanego kredytu oraz poziom zadłużenia. Jeśli chodzi o kredyt, to z planowanych na początku roku prawie 15 milionów złotych, na początek grudnia zostało wzięte niespełna 2 miliony. Na
grudzień przypada jednak sporo płatności
związanych z zakończeniem roku budżetowego i finalizacją wielu inwestycji. - Sądzę,
że realnie weźmiemy kredyt na poziomie 7-8
milionów złotych – ocenia skarbnik gminy
Irena Podraza.
Wraz z wielkością wziętego kredytu realnie spadnie też zadłużenie. Z planowanego
na początku roku zadłużenia na poziomie
zbliżonym do maksymalnego, na dzień 4
grudnia wynosiło już ono 49% i utrzymuje
się tendencja spadkowa. - Na jego wysokość
mają wpływ nie tylko poczynione oszczędności, ale także napływ środków zewnętrznych do budżetu, których się w tym roku
jeszcze spodziewamy – mówi Irena Podraza. - Mam nadzieję, że rok uda nam się zakończyć na poziomie poniżej 40% - dodaje.
To oznacza, że na koniec roku gmina znajduje się w niezłej sytuacji finansowej.
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Zima gminie nie straszna
Zima, ze względu na trudne warunki
atmosferyczne, to czas wzmożonej aktywności wszystkich służb pracujących
na terenie gminy. Poczynając od drogowców, dbających o odśnieżanie dróg,
przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, nadzorujący warunki bytowe
osób w ciężkiej sytuacji, do strażników
Straży Gminnej, patrolujących teren.
W związku z okresem zimowym, Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął wzorem lat ubiegłych, akcję sprawdzania warunków bytowych u osób w szczególnie ciężkiej
sytuacji – niepełnosprawnych, w podeszłym
wieku, samotnych i chorych. Przedsięwzięcie organizowane jest w ramach, koordynowanej przez Małopolski Urząd Wojewódzki,
akcji przygotowania województwa do funkcjonowania w trudnych warunkach zimowych. Pracownicy społeczni, we współpracy
ze Strażą Gminną i Policją, kontrolują warunki bytowe ponad stu osób z terenu gminy. Szczególną uwagę zwracają na zapasy
opału, zaopatrzenie w stosowną odzież, możliwość zjedzenia ciepłego posiłku czy wykupu leków. Potrzebującym zostaje udzielona
niezbędna pomoc. Zima to czas szczególnie
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ciężki dla osób najbardziej potrzebujących, a
brak zainteresowania ich sytuacją może być
brzemienny w skutkach. Czasem pomoc może
sprawić, iż ratujemy komuś nie tylko zdrowie, a nawet życie– mówi kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Maria Srebro. – W ramach naszych możliwości pomagamy więc w zakupie opału, czy leków. U osób
niepełnosprawnych i starszych, dla których
szczególnie w okresie zimowym każde wyjście z domu stanowi spore wyzwanie, organizujemy tzw. „pomoc sąsiedzką”, której celem jest zapewnienie pomocy w zakupach czy
odśnieżaniu posesji. W trakcie monitorowania prowadzona jest również akcja informująca o istniejących w najbliższej okolicy jadłodajniach wydających bezpłatne gorące
posiłki, z których mogą korzystać mieszkańcy gminy Tarnów. W ciągu całego okresu zimowego, będziemy z wizytami u podopiecznych po kilka razy – zapewnia Maria Srebro.
Ponadto, Straż Gminna monitoruje potencjalne miejsca przebywania bezdomnych, którzy informowani będą o lokalizacji placówek,
w których mogą uzyskać pomoc w okresie
zimy. Niejednokrotnie miejsca, takie jak tarnowska Noclegownia dla Bezdomnych czy

Dom dla Samotnych Mężczyzn, ratują przed
zamarznięciem.
Również drogowcy pracują pełna parą. W
tym roku zimowe utrzymanie dróg powierzono dziewięciu wykonawcom. Firmy te zapewniają odśnieżanie i posypywanie dróg gminnych
we wszystkich sołectwach. - Zima w tym roku
nas nie zaskoczyła. Umowy od dawna są podpisane, a sprzęt w czasie opadów śniegu rusza
do akcji - deklaruje kierownik gminnego referatu gospodarki komunalnej Mariusz Tyrka.
Jak dodaje, gmina Tarnów nie płaci jednak wykonawcom za „bycie w gotowości”, a tylko za
faktycznie wykonaną pracą. Nowością działającą od ubiegłego roku jest system GPS zamontowany w odśnieżarkach i posypywarkach pracujących na terenie gminy. Nadajniki zapewniają stały monitoring pracy sprzętu, dzięki
czemu można sprawniej nadzorować odśnieżanie dróg. Przypomnijmy, iż koordynatorem zimowego utrzymania dróg w gminie Tarnów jest
Referat Gospodarki Komunalnej. Wszelkie
uwagi dotyczące zaś pracy służb porządkowych,
można zgłaszać również do miejscowych sołtysów lub bezpośrednio do firm, których numery telefonów podajemy na stronie 2.

(ek)
strona 11

FELIETON

„Najlepszy archeolog wœród felietonistów i najlepszy felietonista wœród archeologów…”

Wspomnienie o Jerzym Okoñskim
Ta wiadomoœæ by³a jak piorun. Nag³a, niespodziewana i razi³a z tak¹ si³¹, ¿e krew w
¿y³ach mrozi³o. To niemo¿liwe – myœla³ ka¿dy, kto choæ trochê zna³ Jurka, cz³owieka
niezmiernie energicznego, wiecznie niemaj¹cego czasu, zapracowanego, wiecznie siê
gdzieœ spiesz¹cego – bo taki w³aœnie by³
w ostatnich latach prowadz¹c badania archeologiczne na terenie, po którym mia³a
przebiegaæ nowa autostrada.
W 2006 roku umówiliśmy się, że zostanie
stałym felietonistą „Nowin”. Szybko też powstał tytuł jego felietonów: „Postaw się Okoniem”. W żartobliwy sposób nawiązywał do
jego nazwiska, a równocześnie w pełni oddawał jego krnąbrny nieco charakter i zapowiadał, że nie będzie łatwo, że będzie felietonistą
trudnym i wymagającym, patrzącym na ręce,
konstruktywnie krytycznym i bezpardonowo
tępiącym wszelkie przejawy życia społecznego, które uzna za niestosowne. Był do tego
predestynowany, bo miał w sobie żyłkę społecznika, angażował się w życie publiczne, był
gminnym radnym. Nazywałem go wtedy żartobliwie najlepszym archeologiem wśród felietonistów i najlepszym felietonistą wśród
archeologów. Już w pierwszych felietonach
włożył kilkakrotnie przysłowiowy kij w mrowisko, bywało, że się na niego obrażano, że
domagano się prewencyjnego cenzurowania
Jego tekstów. Sam Jurek śmiał się i powtarzał, że z niecierpliwością czeka, kiedy wreszcie uda mu się mnie złamać i usłyszeć, że tego
felietonu mu jednak „nie puszczę”. Odpowiadałem mu, że się nie doczeka, ale zdarzało
się, że Jurek najpierw coś pisał, a później
poddawał to „pod dyskusję” i na ogół koń-

czyło się usunięciem czy przeredagowaniem
danego fragmentu.
Niestety, po kilku numerach Jurek zrezygnował z pisania. Tłumaczył mi, że nie daje
rady, bo praca go mocno absorbuje, stale jest
poza domem i nie bardzo wie, co się w gminie
dzieje. Przez pewien czas nie dawałem za wygraną, dzwoniłem do niego przed każdym nowym numerem z zapytaniem, czy tym razem
uda mu się coś napisać. On, przekrzykując czasem warkot koparki, odpowiadał, że tym razem znowu muszę sobie poradzić bez niego.
„Wkręcił się” w te prace – jak sam zwykł
mawiać – autostradowe i nie miał czasu ani
na dłuższe spotkania, ani na głębszą naukową
refleksję. Trudno się temu dziwić, bo praca
ta przynosiła mu niezły dochód, ale i dużą
satysfakcję. Z zafascynowaniem opowiadał o
znaleziskach, które były wynikiem tych prac.
Odkryta prawie w całości wielka osada z IX i
X w. w Żyrakowie, czy też ślady po wioskach
liczących 5 tysięcy lat, groby książąt koczowniczych ludów kultury ceramiki sznurowej –
to tylko niektóre z niezwykle spektakularnych odkryć archeologicznych elektryzujących całe środowisko badawcze Polski.
Bo Jerzy Okoński był przede wszystkim
człowiekiem nauki. Archeologia była życiową
pasją. Już jako licealista opublikował komunikat zatytułowany „Sygnał z Tarnowca” w
popularnym czasopiśmie archeologicznym „Z
Otchłani Wieków”. Jako archeolog wrócił po
latach do tych pierwszych znalezisk w swej
rodzinnej miejscowości, badając wielokulturową osadę na stanowisku nr 1 w Tarnowcu.
Przebadanie blisko 4 ha powierzchni osady
pradziejowej, w czasach przed obejmującymi
wielkie powierzchnie badaniami wykopaliskowymi prowadzonymi na inwestycjach linio-

wych, było w latach 90tych ubiegłego wieku
wielkim osiągnięciem.
Studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim, a tematem Jego pracy magisterskiej były „Kafle z zamku
w Nowym Wiśniczu woj. tarnowskie”; napisał ją pod kierunkiem prof. dr hab. Marka
Gedla i obronił w 1983 roku. W roku 1990
wydał znakomitą książkę popularnonaukową
„Pradzieje Tarnowa”, a wraz z Andrzejem
Ceterą opublikował artykuł w „Roczniku Tarnowskim” zatytułowany „Grodzisko w Zawadzie pod Tarnowem” (pisał o tym również w
„Nowinach”). Badania wykopaliskowe na grodzisku w Zawadzie koło Tarnowa i grodzie w
Wojniczu skierowały Jego zainteresowanie w
stronę czasów wczesnego średniowiecza i początków państwa polskiego w naszym regionie. Tu także efektem były artykuły i książka
„Najdawniejsza przeszłość Wojnicza i okolic”
napisana wraz z Andrzejem Szpunarem.
To tylko niektóre z podejmowanych przez
niego inicjatyw badawczych i niektóre publikacje. Dwie z ostatnich jego prac mają się
dopiero ukazać, podobnie jak część przygotowanej pod auspicjami gminnego samorządu monografii „Tarnowiec wczoraj, dziś, jutro…” To właśnie nad tym tekstem Jurek
pracował do samego końca. Umówiliśmy się,
że przyniesie mi go w poniedziałek. Nie przyszedł. Natomiast we wtorek dotarła ta straszna wieść o jego odejściu.
Miał 54 lata, zostawił żonę i trójkę dzieci.

Piotr Pawlina
Dziękuję Panu Andrzejowi Szpunarowi za
współpracę przy pisaniu niniejszego tekstu.

WIDZIANE Z PARLAMENTU
Z warszawskiej perspektywy niektóre rzeczy
widać inaczej. Można oczywiście, będąc posłem, stracić kontakt z rzeczywistością, „wkręcić się” w ogólnopolską politykę albo – co gorsza - „zakręcić się” wyłącznie wokół własnych
interesów, ale jeśli ktoś twardo stąpa po ziemi
i utrzymuje kontakt ze swoim wyborcą, to można śmiało powiedzieć, że wiele spraw widzi
ostrzej, bardziej wyraziście i z szerszej perspektywy. Dlatego bardzo ucieszyłem się z zaproszenia „Nowin Tarnowskiej Gminy” do zabrania głosu w sprawach ważnych dla naszej lokalnej społeczności.
Każdy, kto choć trochę interesuje się polityką, wie, że Prawo i Sprawiedliwość – partia,
z ramienia której mam przyjemność zasiadać
w parlamencie, sprzeciwia się prywatyzacji
szpitali. Nie stoi za tym jakaś irracjonalna argumentacja, czy chęć dowalenia rządzącej koalicji. Chcemy, żeby służba zdrowia pozostała
publiczna, sprzeciwiamy się prywatyzacji szpitali, bo – przewidując skutki – mamy na uwadze, że państwo powinno zapewnić ochronę
zdrowia wszystkim swoim obywatelom, a nie
tylko tym, których będzie na to stać. Broniąc
publicznych szpitali, sprzeciwiamy się dzieleniu społeczeństwa na „lepszych” i „gorszych”.
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Kwestia prywatyzacji szpitali bulwersuje
mnie tym bardziej, że dochodzi do niej na naszym lokalnym podwórku rękami osób, które
jeszcze niedawno głosiły przywiązanie do ideałów Prawa i Sprawiedliwości. Chodzi o prywatyzację tuchowskiego szpitala dokonywaną
przez Zarząd Powiatu Tarnowskiego kierowany przez pana Starostę Mieczysława Krasa.
Panie Starosto, tak się nie robi! O sprzedaży tak potężnego majątku nie może decydować
jedna osoba, a nawet większa grupa osób, złożona z członków zarządu powiatu czy radnych.
Szpital wybudowany został z państwowych
pieniędzy, ma swoją bogatą historię i renomę.
Na jego markę przez lata pracowali lekarze,
pielęgniarki, położne… Jest to placówka ważna nie tylko dla mieszkańców Tuchowa, ale
całego Pogórza i kluczowe decyzje dla jej dalszych losów powinny być podejmowane przy
udziale społeczeństwa. Nie prowadzi się również negocjacji, jeśli decyduje się na tak poważną transakcję z udziałem publicznego
majątku, w tajemnicy przed społeczeństwem.
Nie sprzedaje się szpitala po kryjomu, na kilka godzin przed sesją. Nie przyjmuje się formy płatności korzystnej wyłącznie dla kupującego, a przynoszących stratę sprzedającemu.

Tutaj wszystko od samego początku do końca
powinno być jak najbardziej przejrzyste, także
jeśli chodzi o wyceny budynków szpitalnych.
A jest do tego wiele zastrzeżeń. I nie są to zastrzeżenia przypadkowych osób, ale również
rzeczoznawców.
Trzeba też pamiętać, że wartości szpitala nie
można liczyć tylko w złotówkach. Jest wartością bezcenną, bo chodzi o zdrowie i życie ludzi. A samorząd ma obowiązek brania na siebie odpowiedzialności za zdrowie mieszkańców, podobnie jak odpowiada za stan dróg,
szkół, przedszkoli czy innych obiektów użyteczności publicznej. Niestety, starostwo wymiguje się od obowiązku zabezpieczenia ochrony
zdrowotnej dla mieszkańców. Nie wolno pozbawiać mieszkańców publicznej służby zdrowia. Nie oszukujmy się: dla prywatnego właściciela najważniejszy będzie zysk i będzie stawiał na takie formy działalności, które są dla
niego najbardziej opłacalne. To tylko kwestie
merytoryczne, bo nie chcę powielać tutaj informacji „nieoficjalnych”…
Powtórzę tylko raz jeszcze: tak się nie robi,
Panie Starosto!

Michał Wojtkiewicz
Poseł RP
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WYDARZENIA

Mogi³a ¿ydowskich dzieci
Dziêki staraniom samorz¹du gminy Tarnów,
wojewoda ma³opolski i Rada Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa przyzna³y gminie
Tarnów trzydzieœci osiem tysiêcy z³otych
na renowacjê tak zwanej „mogi³y dzieciêcej” na cmentarzu wojennym w Zbylitowskiej Górze.
Las „Buczyna” to największy w Polsce cmentarz ludności żydowskiej, gdzie ciała zamordowanych pogrzebano w ziemi. Kilka lat po zakończeniu wojny wybudowano tam na zbiorowych mogiłach sześć pomników – trzy poświęcone zamordowanym Żydom i trzy z nazwiskami pomordowanych Polaków - a na centralnym
placu postawiono obelisk. W 1998 roku pod
auspicjami Amerykańskiej Rządowej Komisji
ds. Opieki nad Zabytkami i przy współpracy
dyrektora Muzeum Okręgowego w Tarnowie
Adama Bartosza, wybudowano w lesie ścieżkę
ułatwiającą zwiedzającym dostęp do mogił.
Natomiast 2 maja br. odsłonięto tablicę upamiętniającą pomordowanych w „Buczynie”
przez niemieckiego okupanta mieszkańców
Powiśla Dąbrowskiego.
Coraz bardziej zniszczona mogiła żydowskich dzieci wymagała rychłego remontu.
Dzięki otrzymanym funduszom rozebrano
stare betonowe elementy nagrobnego pomnika, wycięto drzewa i podniesiono poziom terenu, a na tym miejscu stanął nowy, ale iden-

tyczny jak poprzedni pomnik. Natomiast jedynym oryginalnym elementem została nagrobna tablica.
- Odbudowa „mogiły dziecięcej” nie kończy
inwestycji na terenie cmentarza. Chcemy, żeby
w przyszłości powstała tutaj polsko-żydowska
nekropolia. Ostatnio w Zbylitowskiej Górze
wybudowano większy parking dla turystów
odwiedzających cmentarz, a wkrótce zostanie
wykończony budynek komunalny, w którym
planujemy zainstalowanie stałej wystawy poświęconej hitlerowskiej zbrodni w „Buczynie”
– podkreśla włodarz gminy Tarnów.
W Zbylitowskiej Górze, w czasie II wojny
światowej hitlerowcy wymordowali około 10
tysięcy ludzi. Pierwsza egzekucja miała miejsce już w grudniu 1939 roku, a zostało wtedy
zamordowanych prawie czterdziestu mieszkańców ziemi dąbrowskiej. Ponadto, przez cały
okres okupacji, do „Buczyny” przywożono grupy polskich patriotów na rozstrzelania. Natomiast w dniach 11-19 czerwca 1942 roku, w
związku z decyzją o częściowej likwidacji tarnowskiego getta, buczyński las stał się miejscem kaźni około ośmiu tysięcy Żydów – zarówno mieszkańców przedwojennego Tarnowa
jak i przywożonych do getta z innych rejonów
Generalnej Guberni. Byli to przede wszystkim
ludzie starsi i chorzy oraz dzieci z żydowskiego
sierocińca. Jak wspominali świadkowie tamtych wydarzeń, oprawcy grzebali niektórych
ludzi jeszcze żywych, a najmłodsze dzieci zabi-

jali, roztrzaskując ich główki o pnie pobliskich
drzew. Około 800 dzieci żydowskich zostało
pochowanych w osobnej mogile.
Buczyński las w ciągu ostatnich lat stał się
celem coraz liczniejszej rzeszy turystów narodowości żydowskiej i tym samym urósł do rangi bardzo ważnego miejsca na małopolskim
szlaku turystyki historycznej, a mogiła, w której pogrzebano dzieci, jest jednym z nielicznych miejsc na świecie, do którego w ramach
programów edukacyjnych pielgrzymuje
żydowska młodzież.
Wykonanie remontu mogiły dziecięcej doceniła żydowska społeczność. Jej wyrazicielem
został Naczelny Rabin Polski Michael Schuldrich, który nadesłał do włodarza gminy specjalne podziękowanie.
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Co powie
Ryba?

Rocznicowe refleksje

Na czterdziestoletnią historię gminy Tarnów
można patrzeć w różnoraki sposób. Jednak
niezależnie od tego, jaki punkt widzenia przyjmiemy za obowiązujący, dzieje naszej gminy
są przede wszystkim odzwierciedleniem tego,
co działo się przez te wszystkie lata na terenie
kraju. Gmina Tarnów została utworzona na
początku 1973 roku w wyniku scalenia trzech
gromad: Tarnowca, Woli Rzędzińskiej, Zgłobic, a jej powstanie było konsekwencją kolejnej reformy administracyjnej. Natomiast początek lat siedemdziesiątych w naszym kraju,
to czas realizacji reformatorskich zamysłów
nowego I sekretarza Edwarda Gierka, który
za pożyczone z Zachodu pieniądze postanowił
przyspieszyć rozwój gospodarczy PRL-u.
Te inwestycyjne zamierzenia władz centralnych oczywiście nie ominęły naszej gminy, dlatego już na koniec pierwszego roku jej istnienia zakończono budowę wodociągu w Zgłobicach, pierwszy etap budowy szkoły w Zbylitowskiej Górze, zgazyfikowano częściowo Tarnowiec, rozpoczęto budowę szkoły w Koszycach
Wielkich i ośrodka zdrowia w Zgłobicach.
Oczywiście, nie będę już więcej zamęczał wyliczaniem zrealizowanych w kolejnych latach
inwestycji, ale wypada pamiętać, że w tamtej
dekadzie zarówno w kraju, jak i na terenie
gminy powstała spora część infrastruktury
wodociągowo-gazowej oraz sieci szkół i placówek służby zdrowia. Nie był to jednak efekt
tylko realizowania planów partyjno-rządowych
elit, bo gdy uważniej prześledzimy dzieje kolejnych wznoszonych budynków i montowanych instalacji, to zauważymy, jak wiele z tego
zostało wykonane dzięki społecznej pracy
mieszkańców, którzy bezpłatnie przeznaczali
swój czas i nierzadko ciężką pracę na rzecz
przedsięwzięć, które miały służyć wszystkim
mieszkańcom, a co ważniejsze – kolejnym pokoleniom.
Wspomniana praca społeczna to bynajmniej
nie tylko specyfika właśnie tamtych czasów, ani
w żadnym razie nie oznacza ona przywiązania do wówczas wszechobecnej ideologii, lecz
przede wszystkim był i jest to wyraz znakomitej współpracy ludzi, którzy na małopolskiej

wsi zawsze organizowali się, jak umieli najlepiej, gdy chodziło o coś naprawdę ważnego.
Bo przecież i w kolejnych latach nie dotarłyby
do wszystkich zakątków gminy telefoniczne
kable, gdyby nie praca członków społecznych
komitetów telefonizacyjnych, ale również wielu zaangażowanych w sprawę mieszkańców.
A żeby obraz zaangażowania lokalnych społeczności dopełnić, w żadnym razie nie wolno pominąć także tej pracy, której mieszkańcy nie
szczędzili na budowach i w czasie remontów
swoich kościołów.
Mógłbym jeszcze pisać o wielu przedsięwzięciach, które w ten właśnie sposób były wykonywane, a każde z nich nie tylko poprawiało
warunki życia mieszkańców, lecz także umacniało tak zwane poczucie tożsamości. Bo chyba w gruncie rzeczy obok tego, co zostało w
gminie zrealizowane, nie mniej ważne jest to,
że po czterdziestu latach nasi mieszkańcy mają
świadomość, że właśnie oni, ich rodzice i dziadkowie, brali i biorą udział we wspólnym budowaniu i kształtowaniu otaczającej ich rzeczywistości.
Pisząc o tożsamości, nie sposób pominąć czysto gospodarczego znaczenia gminy, które jest
także zasługą wspólnej pracy mieszkańców. O
tym, ile naprawdę jest warta nasza gmina
mieliśmy okazję przekonać się wcale nie tak
dawno, gdy nasz sąsiad planował przekształcenie niektórych dobrze zurbanizowanych miejscowości gminy w peryferyjne obszary miasta.
Idea budowy wielkiego Tarnowa wtedy upadła, lecz kilka lat później okazało się, że i owszem jest nawet społeczne zainteresowanie w
kwestii zmiany granic między Tarnowem a
gminą, ale trochę się różni w szczegółach. Mianowicie na jednym z przedwyborczych spotkań
w Klikowej, mieszkańcy tej dzielnicy Tarnowa wyrazili nadzieję na… przyłączenie do
gminy Tarnów.
Gdy gmina powstawała, zapewne byli tacy,
którym wydawało się, że jako zlepek niewiele
łączących ze sobą miejscowości, może mieć pewne problemy integracyjne. Myślę, że rzeczywistość przerosła jednak najśmielsze oczekiwania. Dzięki wspólnej pracy, organizacjom i

inicjatywom została zbudowana nie tylko
sprawna jednostka samorządu terytorialnego,
ale także nasza mała ojczyzna. Jeśli zaś chodzi o tę ostatnią, nie zaczęliśmy bynajmniej jej
tworzyć dopiero przed czterdziestu laty, lecz
mieliśmy w tym wiele i to bardzo interesujących doświadczeń. Ponieważ od pewnego czasu śledzę dzieje konspiracji wojennej i powojennej na terenie powiatu tarnowskiego, a także
przyglądam się działalności „Solidarności’ w
roku 80-tym, posłużę się przykładami z tamtych czasów. W batalionie „Barbara” Armii
Krajowej do walki z okupantem stawali ramię w ramię chłopcy z podtarnowskich wsi, a
po wojnie, niektórzy z nich organizowali się,
konspirowali i walczyli przeciwko nowej władzy, między innymi zasilając struktury Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”. Natomiast
w latach osiemdziesiątych wielu mieszkańców
naszej gminy angażowało się w strajki, manifestacje, a w stanie wojennym, gdy zdelegalizowano związek, kontynuowali działalność w
podziemiu.
Dziś już nie ma takich inwestycji, na których realizację przeznaczaliby swoją społeczną
pracę niemal wszyscy dorośli mieszkańcy wsi,
ale na przykład coraz większą rolę odgrywają
fundusze europejskie i to właśnie w celu ich
pozyskiwania powinniśmy się coraz lepiej organizować i współpracować. Jednak te nawoływania do współpracy i zgodnego działania
nie u wszystkich spotykają się z, wydawałoby
się, oczywistym zrozumieniem. Dziel i rządź –
głosiła stara rzymska maksyma, z powodzeniem później stosowana przeciw Polakom przez
zaborców. Wzniecanie konfliktów miedzy Polakami w obrębie państwa miało ułatwiać i de
facto ułatwiało tłumienie naszych wolnościowych dążeń. Dlatego mądrzejsi o wiedzę płynącą z historii, bogatsi o nasze doświadczenia
oraz pamiętając o tym, co udało się dokonać
przez ostatnie czterdzieści lat, pomimo, że dookoła nie dzieje się zbyt dobrze, popatrzmy w
przyszłość z optymizmem i życzmy sobie nie kolejnych czterdziestu lecz przynajmniej tradycyjnych stu lat.

Adam Ryba
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FELIETON

Pod Okiem Opatrznoœci

W tajemnicy Opatrznoœci w IV przykazaniu
nakazuje czciæ ojca i matkê
W poniższym felietonie pragnę podzielić się
z Czytelnikiem refleksjami na temat wyjętego
z Dekalogu IV Przykazania Bożego: „Czcij
ojca i matkę swoją, abyś długo żył i dobrze ci
się powodziło na ziemi” (por. Wj 20, 12). Trzeba o tym pisać i mówić do wszystkich - zarówno do młodego pokolenia, jak i starszego
– zwłaszcza w obecnych czasach, kiedy jest
tendencja do podważania wszelkich autorytetów. Starsze pokolenie pamięta cieszących
się autorytetem: rodziców, nauczycieli, wychowawców oraz ludzi pełniących funkcje państwowe i kościelne. Tak było dawniej. A dzisiaj zauważa się osłabienie rodziny oraz podważanie autorytetu ojca, matki, wychowawcy, nauczyciela i ludzi starszych. W pierwszej
części felietonu wspomnę o obowiązku dzieci
i podwładnych względem rodziców i przełożonych, a w drugiej – o obowiązku rodziców i
przełożonych względem dzieci i podwładnych.
Najpierw przytoczę negatywne przykłady
ilustrujące złe traktowania rodziców i starszych przez młode pokolenie. Nie znaczy to, że
w naszym kraju jest źle pod tym względem,
bo u nas jest więcej dobra aniżeli zła. Nie brakuje w naszej społeczności dobrych synów i
córek. Ale nie zaszkodzi napisać, że w codziennej szarej rzeczywistości trzeba dojrzeć złe i
niewdzięczne dzieci nie zdające sobie sprawy,
jaką przykrość, a nawet krzywdę sprawiają
rodzicom, przełożonym i starszym.
1) Czasopismo „Fakt” z 28 lipca 2011 roku
podało do publicznej wiadomości, że córka
głodziła swojego ojca Kazimierza K., a żyła z
jego emerytury. Ojciec zmarł z wycieńczenia.
Wyrodna córka kłamała, że ojciec nie miał
apetytu i dlatego nie jadł.
2) Córka Jolanta, pijana, podczas awantury obrzuciła matkę wulgarnymi wyzwiskami,
a potem uderzyła ją w głowę miską. Sąsiedzi
katowanej mieszkanki wezwali policję, która
zatrzymała wyrodną córkę. Ta trafiła do
aresztu („Fakt”, 29 grudnia 2011 roku).
3) W województwie mazowieckim policjanci
zatrzymali bandziora, który od lat terroryzował i bił swoją schorowaną matkę. Kiedy syn
wracał do domu pijany, zamieniał się w tyrana. Bił matkę, poniżał, kopał. Podkradał
także jej emeryturę. Po latach cierpień ,maltretowana matka poskarżyła się policji. Stró-

że prawa zatrzymali go („Fakt”, 16 grudnia
2011 roku).
Natchnieni hagiografowie w Piśmie Świętym piszą stanowczo na temat IV Przykazania
Bożego: „Z całego serca czcij swego ojca, a boleści rodzicielki nie zapominaj! Pamiętaj, że
oni cię zrodzili, a cóż im zwrócisz za to, co oni
tobie dali?” (Syr 7, 27-28). Synu, wspomagaj
swego ojca w starości, nie zasmucaj go w jego
życiu. A jeśliby nawet rozum stracił, miej wyrozumiałość, nie pogardzaj nim, choć jesteś w
pełni sił. „Kto porzuca ojca swego, jest jak bluźnierca, a przeklęty przez Pana, kto pobudza do
gniewu swą matkę” (Syr 3, 12-13. 16). Pan
Jezus za swojego życia ziemskiego, mówiąc o
IV Przykazaniu Bożym, powołał się na Mojżesza: „Mojżesz tak powiedział: Czcij ojca swego
i matkę swoją, oraz: kto złorzeczy ojcu lub
matce, niech śmiercią zginie” (Mk 7, 10). Natomiast św. Paweł w liście do Kolosan napisał: „Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we
wszystkim, bo to jest miłe Panu” (Kol 5, 20).
A co na temat IV Przykazania Bożego napisał Ojciec Święty Jan Paweł II? W Liście do
Rodzin w 1994 roku zaakcentował „Czcij ojca
i matkę, gdyż są oni dla ciebie zastępcami Pana
Boga – są tymi, którzy dali ci życie, a przez to
wprowadzili cię w cały krąg ludzkiego bytowania: narodu, kultury. Są twoimi pierwszymi – po Bogu - dobroczyńcami. Jeśli Bóg sam
jest dobry, jest samym Dobrem, to oni mają
największy udział w tej Jego najwyższej dobroci. A więc: czcij twoich rodziców.”
W Katechizmie Kościoła Katolickiego pod
nr. 2215 czytamy „Szacunek dla rodziców
wynika z wdzięczności wobec tych, którzy przez
dar życia, swoją miłość i pracę wydali na
świat dzieci i pozwolili im wzrastać w latach,
w mądrości i w łasce.” A pod nr. 2220:
„Wdzięczność ta dotyczy rodziców, dziadków
i innych członków rodziny, duszpasterzy, katechetów, nauczycieli i przyjaciół.” Należy jednak dodać, że wspomniany Katechizm bierze
pod uwagę następującą ewentualność: Jeśli
jednak dziecko jest przekonane w sumieniu,
iż jest rzeczą moralnie złą być posłusznym danemu poleceniu, nie powinno sie do niego stosować (KKK, 2217).
Wspomnę o obowiązkach rodziców względem dzieci. O tym pisze św. Paweł w liście do

Efezjan: „A wy ojcowie, nie pobudzajcie do
gniewu waszych dzieci, lecz wychowujcie je,
stosując karcenie i napominanie Pańskie” (Ef
6, 4). O obowiązkach rodziców pisze Katechizm Kościoła Katolickiego: „Rodzice pierwsi są odpowiedzialni za wychowanie swoich
dzieci. Wypełniają tę odpowiedzialność najpierw przez założenie ogniska rodzinnego, w
którym panuje czułość, przebaczenie, szacunek, wierność i bezinteresowna służba.”
(KKK, 2223)
Papież Jan Paweł II w roku 1991 na lotnisku Aeroklubu w Masłowie (10 km od Kielc)
wołał: „Słowa IV przykazania skierowane są
do dzieci, do synów i córek. Mówią: czcij ojca
i matkę. Z równą siłą jednak odnoszą się do
rodziców: pamiętaj, abyś prawdziwie zasługiwał na tę cześć. Bądź godny imienia ojca!
Bądź godna imienia matki!”
W nawiązaniu do wypowiedzi Papieża-Polaka, podzielę się z Czytelnikiem następującą
uwagą: ażeby dzieci szanowały, słuchały rodziców i starszych, trzeba je najpierw wychować. Niestety, w codziennym życiu wkraczają
błędy wychowawcze ze strony rodziców. Nic
dziwnego, że potem źle wychowane młode pokolenie jest niewdzięczne. Przykład: ojciec
zamiast nauczyć kilkuletniego syna pacierza,
nauczył boksowania. Później syn znokautował ojca-staruszka. Jeśli w rodzinach mówi
się źle o nauczycielach, nie ma co oczekiwać,
że w szkole dzieci będą ich szanowały. A ofiarami tej sytuacji będą rodzice, bo skoro można gardzić nauczycielami, to dlaczego nie
można pogardzić swoimi „starymi”.
Oczywiście tu nie ma reguł. Bo są rodzice i
wychowawcy, którzy dobrze wychowują młodych, tylko potem, niestety, „wielkie dzieci”
w wirze świata ulegają złym wpływom środowiska, w którym się znajdują.
Polecam młode pokolenie Opatrzności Bożej z prośbą, aby to wszystko, co wyniosło z
gniazda rodzinnego tj. szacunek dla rodziców,
nauczycieli i starszych, owocowało w ich życiu.

ks. dr Tadeusz Wolak

Festiwal przedszkolaka w Zg³obicach
Przy słonecznej pogodzie, barwnych występach i bajkowych zabawach
upłynął zorganizowany w niedzielę, 30 września przy Szkole Podstawowej w Zgłobicach, Festiwal Przedszkolaka „Gala Talentów”. Przedszkolaki z trzynastu gminnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zaprezentowały na scenie swoje zdolności. Były śpiewy pięknych piosenek,
energiczne tańce oraz recytacje wierszy. Jak się okazało, jury wszystkich
nagrodziło najwyższą notą, w związku z czym wszyscy mali artyści zostali zwycięzcami w konkursie talentów. Po wielkich emocjach związanych
z konkursem, najmłodsi oddali się zabawie na dmuchanych zamkach i
trampolinie. Współorganizujące imprezę gminne Centrum Animacji Kulturalnej, zaserwowało jej uczestnikom poczęstunek w postaci frytek, nuggetsów oraz pysznych lodów na deser. Niezwykłą niespodziankę przygotował dla milusińskich włodarz gminy, w ramach której ze specjalnym
pokazem dla dzieci wystąpili średniowieczni rycerze.
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