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Gmina przyjazna przedsiębiorcom

Mniejszy podatek od środków transportowych
Wójt Gminy Tarnów zaproponował radnym, by obniżyć podatek od transportu,
praktycznie do minimalnych stawek, jakie
dopuszcza prawo. W niektórych przypadkach jest to obniżka o nawet 50 procent.
Celem wprowadzonych zmian jest przedstawienie gminy jako przyjaznej przedsiębiorcom oraz wsparcie przedsiębiorczości w
gminie. Ale też wsparcie w szczególności dla
firm transportowych z terenu gminy Tarnów,
które zwracały się z prośbą o obniżenie.

Sprawdź, czy Twój
dowód osobisty
jest jeszcze ważny!

W 2017 roku tracą ważność dowody
osobiste wydane w 2007 r. oraz dowody
osobiste wydane dzieciom w 2012 roku,
za wyjątkiem dowodów z adnotacją “nieoznaczony”.
Termin ważności dokumentu zapisany
jest na dowodzie osobistym. Jego sprawdzenie jest bardzo ważne, bo posługiwanie się nieważnym dokumentem może
spowodować trudności w załatwianiu
spraw w urzędzie , banku lub utrudni wyjazd za granicę. O wymianę należy wystąpić nie później niż na 30 dni przed upływem terminu ważności dokumentu.
Do wniosku o wydanie dowodu osobistego należy dołączyć kolorową fotografię o wym. 35x45 mm. Wniosek o dowód
osobisty składa się osobiści i odbiera dokument osobiście. Dowody wydawane są
nieodpłatnie.
Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Spraw Społeczno – Administracyjnych Urzędu Gminy
Tarnów tel. 14 688 01 40.
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Przypomnijmy, że Rada Gminy określa
wysokość stawek podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie danej
gminy. Stawki te nie mogą być niższe od minimalnych określonych przez ustawodawcę.
Obowiązująca w gminie Tarnów uchwała była
skomplikowana, poprzez duże zróżnicowanie stawek według wielu kryteriów. Oprócz
obniżenia stawek podatku, uproszczono więc
sposób ich naliczania, wprowadzając dla samochodów ciężarowych jedynie 3 stawki po-

datku zależne od masy całkowitej (do tej pory
było ich 5). Zlikwidowano również podział
stawek zależnych od roku produkcji – teraz
płacić się będzie tylko według masy.
Nie jest to pierwsze proinwestorskie działanie obecnych władz samorządowych, które
podejmują szereg działań w celu stworzenia
dobrych i atrakcyjnych warunków dla potencjalnych inwestorów oraz umożliwienia rozwoju gospodarczego działających już podmiotów na terenie gminy.

Pierwszy śnieg nie zaskoczył
drogowców w Gminie Tarnów
Wraz z pojawieniem się pierwszych opadów śniegu, drogowcy w gminie Tarnów
wyruszyli na drogi. Firmy, które w bieżącym
roku będą dbały o odśnieżanie i posypywanie naszych dróg zostały wybrane jeszcze we
wrześniu. Zimowe utrzymanie dróg obejmuje
zwalczanie śliskości przez posypywanie solą i
piaskiem oraz odśnieżanie dróg gminnych.
Podobnie jak w latach ubiegłych, prace
drogowców monitorować będą zamontowane
w odśnieżarkach systemy GPS, dzięki czemu
wykonawcy będą opłacani jedynie za faktycznie wykonaną pracę, nie zaś za „pozostawanie
w gotowości”.
Teren objęty akcją zimowego utrzymania
dróg gminnych podzielono na 7 grup obszarowych, biorąc pod uwagę ich ilość i jakość w poszczególnych miejscowościach. Śnieg będzie
usuwany z jezdni i poboczy, oraz obiektów
towarzyszących jakimi są zatoki autobusowe,
parkingi itp.

Dodatkowo, w grupie obszarowej nr II, III i
VII, tj. tej, w której znajdują się miejscowości
Łękawka, Poręba Radlna, Radlna i Zawada,
ze względu na wąskie drogi wykonawcy dysponują dodatkowo mniejszym sprzętem do
odśnieżania, aby można było na nie wjechać.
Wszelkie uwagi dotyczące utrzymania dróg
gminnych w sezonie zimowym należy zgłaszać
do Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu
Gminy Tarnów pod numerem telefonu 14 688
01 15 lub u miejscowych sołtysów.
Równocześnie informujemy, że za zimowe
utrzymanie dróg wojewódzkich odpowiada
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Rejon Tarnów: telefon 14 621 98 46, natomiast
za utrzymanie dróg powiatowych odpowiada
Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie z siedzibą
w Zgłobicach, całodobowy telefon dyżurny:
501 799 432.

WYKAZ FIRM ODPOWIEDZIANLNYCH ZA ZIMOWE UTRZYMANIE
DRÓG GMINNYCH W GMINIE TARNÓW W SEZONIE 2017/2018
Miejscowość

Nazwa firmy

Telefon kontaktowy

Jodłówka-Wałki,
Wola Rzędzińska I i II

Zakład Handowo-UsługowoProdukcyjny “TADEX”

502-124-946

Tarnowiec,
Nowodworze, Radlna

Firma Transportowo-UsługowoHandlowa „TRAX”

691-473-703

Firma Handlowo-Usługowa
Rafał Ciesielski „RAFCO”

514-168-844

Poręba Radlna

Firma Usługowo-Transportowa
Stanisław Jurczak

609-356-482

Koszyce Wielkie,
Koszyce Małe, Błonie

Piotr Łazarek Zakład „LAS-BUD”

507-773-606

Zbylitowska Góra,
Zgłobice

Firma Usługowo-Transportowa
Sławomir Kuczera

785-628-207

Usługi Transportowe Augustyn Kieć

508-342-719

Firma Usługowo-Transportowa
Sławomir Kuczera

785-628-207

Łękawka

Biała
Zawada
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Jeszcze się nie wypaliłem, mam nowe
pomysły i wizje rozwoju
Rozmowa z Wójtem Grzegorzem Koziołem
Kończy się kolejny rok, już jedenasty,
gdy sprawuje Pan funkcję wójta. Jaki był
on dla Gminy Tarnów? Czy różnił się on
czymś od poprzednich?
Tradycyjnie najważniejsze były inwestycje, bo są one priorytetem chyba dla każdego samorządu. My realizujemy je niezmiennie rok po roku, sukcesywnie, zapisując na
inwestycje coraz większe kwoty w budżecie, bo wpływają na poprawę warunków i
poziomu życia mieszkańców. Ale nie mniej
uwagi przykładamy do czynnika ludzkiego,
społecznego. Kładziemy też duży nacisk
na opiekę społeczną. A co w kończącym
się roku było charakterystycznego, z czym
nie mieliśmy do czynienia w poprzednich
latach? Myślę, że istotną decyzją było obniżenie podatków lokalnych do poziomu najniższego w regionie. Obniżyliśmy również
podatki od transportu, gdyż zależy nam na
rozwoju przedsiębiorczości, na tworzeniu
dobrego klimatu dla prowadzących na terenie gminy mniejsze lub większe biznesy.
Kontynuując kwestie czynnika ludzkiego,
pragnę zwrócić uwagę na fakt, że zapewniamy pracę mieszkańcom, organizując staże i
prace interwencyjne. Zapewniliśmy miejsca
w przedszkolach dla wszystkich dzieci 3-letnich i starszych. Rozwijamy kulturę. Organizujemy zajęcia dodatkowe w szkołach, ale
także poza nimi - nie tylko dla dzieci, ale i
dorosłych. Zajęcia, kursy i warsztaty odbywają się chociażby w Domach Ludowych.
Poszerzamy dotacje dla organizacji pozarządowych, wspieramy kluby sportowe, aktywizujemy seniorów.
Co uważa Pan za największe osiągnięcie
gminnego samorządu w kończącym się
roku?
I tu znów mógłbym mówić o inwestycjach,
jednak chcę zwrócić uwagę na coś innego
– na jedność w gminie. Potrafimy działać
w jedności, z Radą Gminy tworzymy jedną
samorządową rodzinę. Mieszkańcy tworzą
wspólnotę i identyfikują się z gminą Tarnów.
Nasze miejscowości, mimo tak specyficznego położenia, oddzielone od siebie – dawniej dziwny twór, teraz tworzą jedność pomimo odległości. Mieszkańcy spotykają się,
znają, są wspólnotą.

Które ze zrealizowanych
inwestycji są – zdaniem
Pana Wójta – najistotniejsze
i w największym stopniu
wpływają na poprawę warunków życia w podtarnowskich miejscowościach?
Zacznę od poczynionych w
ostatnich latach inwestycjach
w oświacie: mamy piękne
odnowione szkoły z dobrym
wyposażeniem i nowe przedszkola, a już budują lub rozbudowują się kolejne. Mamy
kilometry nowych dróg, z
bezpiecznymi chodnikami
i ścieżkami rowerowymi, których jest tak
dużo, że nie sposób wymienić. Na pewno
naszą dumą są centra miejscowości, a także
baza sportowa z halami sportowymi i boiskami wielofunkcyjnymi czy basen. Wybudowaliśmy okazałe budynki użyteczności
publicznej jak domy ludowe, a teraz powstają kolejne – w Tarnowcu i Woli Rzędzińskiej.
W najbliższej przyszłości chcemy stworzyć
domy dziennego pobytu dla osób starszych
czy samotnych.
A czy wszystko, co było planowane udało
się zrobić? Czy jest może coś co uważa Pan
za swoją porażkę w kończącym się roku?
Na pewno minusem są opóźnienia w realizacji inwestycji drogowych. Firmy przesuwają terminy i nie wszystkie inwestycje
na drogach udało się zakończyć zgodnie
z wcześniej ustalonym harmonogramem.
Zdarzyło się również, że po przetargach ceny
były wyższe niż w kosztorysie – co wynika z
ogólnych tendencji na rynku.
Rozmach nie tylko inwestycyjny, ale
także jeśli idzie o przedsięwzięcia społeczne czy kulturalne, w gminie Tarnów
jest widoczny. Czy to tempo na dłuższą
metę jest do utrzymania?
Będziemy robić wszystko, aby nie zwalniać tempa. Mamy profesjonalnych pracowników, bardzo zaangażowanych w to,
co robią. Jestem przekonany, że jeszcze
przez lata będziemy liderem w naszym regionie jeśli idzie o podejmowane działania

na rzecz rozwoju wszystkich miejscowości
tworzących naszą gminę. Na pewno pomogą
w tym fundusze unijne – już złożyliśmy kilka
wniosków o duże kwoty dofinansowania dla
prowadzonych inwestycji i czekamy na dodatkowe pieniądze do budżetu.
Wchodzimy w rok wyborczy jeśli idzie
o samorządy wszystkich szczebli. W wielu gminach już ruszyły giełdy kandydatów i spekuluje się kto będzie startował
na wójta, burmistrza czy prezydenta.
Nie będzie więc niczym niestosownym
zapytanie Pana czy podjął już decyzję i
będzie ponownie ubiegał się o wybór na
wójta.
Tak, będę. Jeszcze się nie wypaliłem, mam
nowe pomysły, wizje rozwoju. Chcę dokończyć rozpoczęte dzieło.
Panie Wójcie. Przed nami Wigilia, Święta
Bożego Narodzenia, Nowy Rok. Czego na
ten czas życzy Pan mieszkańcom naszej
gminy?
Aby wygasły spory i to nie tylko na ten
świąteczny czas. Aby nas Polaków więcej łączyło niż dzieliło. Pragnę ponadto wszystkim
mieszkańcom Gminy Tarnów złożyć najlepsze życzenia. Niech towarzyszący świątecznym dniom opłatek oraz bożonarodzeniowa
szopka obudzą optymizm i ufność w dobrą
przyszłość dla Was i Waszych Rodzin. Niech
ten czas umocni także Waszą wiarę w siebie oraz doda sił i odwagi do realizacji pomysłów i planów w nadchodzącym Nowym
2018 Roku.
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PAŹDZIERNIK

Firmy z terenu Gminy
Tarnów z Nagrodą
Gospodarczą Starosty
Tarnowskiego
SILO-TRANS Pawła Szarkowicza z Koszyc
Małych i Firma ROLESKI ze Zbylitowskiej Góry
zostały nagrodzone w tegorocznej edycji Nagrody Gospodarczej Starosty Tarnowskiego. Nagroda jest corocznym honorowaniem
przedsiębiorców, którzy tworzą miejsca pracy, wdrażają nowe innowacyjne technologie
oraz dbają o środowisko. Nominować do
nagrody mogą jednostki samorządu terytorialnego, samorządy gospodarcze oraz organizacje okołobiznesowe. Nagrodę przyznaje
Zarząd Powiatu Tarnowskiego w oparciu o
opinię specjalnej komisji do oceny wniosków,
w której zasiadają przedstawiciele Zarządu,
Rady Powiatu oraz Samorządu Gospodarczego. W tym roku nagrody przyznane zostały po
raz czwarty. Uroczystość odbyła się w dworku
Paderewskiego w Kąśnej Dolnej. Samorząd
Gminy Tarnów reprezentowała przewodnicząca rady gminy Tarnów Wiesława Mitera.
W kategorii małe przedsiębiorstwo nagrodę
starosty otrzymała firma SILO-TRANS z Koszyc Małych, której właścicielem jest Paweł
Szarkowicz. Wyróżnienie w kategorii średnie
przedsiębiorstwo trafiło do Firmy ROLESKI z
siedzibą w Zbylitowskiej Górze. W kategorii
mikro przedsiębiorstwo gmina Tarnów zgłosiła do nagrody ZAKŁAD USŁUG KOSMETYCZNYCH AICHA ZAJĄC JOANNA.

Nowa kadencja
Młodzieżowej
Rady Gminy Tarnów

Po raz pierwszy w nowym roku szkolnym,
w kadencji 2016/2018, obradowała Młodzieżowa Rada Gminy Tarnów. Miejscem spotkania był tradycyjnie Dom Ludowy w Nowodworzu. W skład rady, w miejsce radnych,
którzy ukończyli kadencję wraz z zakończeniem roku szkolnego, weszły nowe osoby.
Nowi radni zostali wybrani w wyborach przeprowadzonych w poszczególnych szkołach
gminnych, w klasach gimnazjalnych.
Zanim radni przystąpili do obrad, złożyli w obecności wójta gminy Tarnów
Grzegorza Kozioła uroczyste ślubowanie.
Następnie wyłoniono prezydium. Przewodniczącą Młodzieżowej Rady Gminy Tarnów
została Julia Zając, zastępcami Ewa Woźniak
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oraz Tomasz Nytko, natomiast Sekretarzem
Karolina Rodowicz.
Gościem pierwszej sesji był prezes Stowarzyszenia Zielony Pierścień Tarnowa
Adam Flaga, dyskusja skupiła się więc na
pozyskiwaniu środków unijnych, wpływie
funduszy europejskich na rozwój lokalny
i możliwościach ich pozyskania. W trakcie
kolejnych, październikowych i listopadowych sesji gośćmi obrad byli Paweł Jucha,
dyrektor reklamy radia RDN Małopolska oraz
Maria Golonka, kierownik Referatu Spraw
Społeczno-Administracyjnych Urzędu Gminy
Tarnów.

Wieczornica Patriotyczna

Gala Przedsiębiorczości
Gminy Tarnów
W piątek, 29 września odbyła się coroczna
Gala Przedsiębiorczości Gminy Tarnów. Wzięli
w niej udział przedsiębiorcy zarówno z terenu
gminy Tarnów jak i całego regionu, przedstawiciele samorządu gminnego oraz mediów.
W trakcie Gali Mecenasi Dożynek Gminy
Tarnów, którzy wsparli jedno z największych
wydarzeń kulturalnych w regionie - Dożynki
Gminy Tarnów, pozwalające kultywować nasze regionalne tradycje i zwyczaje, odebrali
z rąk przewodniczącej Rady Gminy Tarnów
Wiesławy Mitery oraz Wójta Gminy Tarnów
Grzegorza Kozioła pamiątkowe statuetki.
Gala była okazją do wymiany poglądów, nawiązania biznesowych kontaktów oraz dyskusji na temat współpracy lokalnego biznesu
z sektorem publicznym.

XXXIII Sesja
Rady Gminy Tarnów

W dniu 28 września w Szkole Podstawowej
nr 2 w Woli Rzędzińskiej odbyła się Wieczornica patriotyczna „Pamięć niezapomniana”,
połączona z sesją naukową na temat Szlaku
Frontu Wschodniego 1914–1915 na terenie
Galicji oraz cmentarzy wojennych z tego
okresu w Gminie Tarnów. Wydarzenie zainaugurowało obchody stulecia odzyskania przez
Polskę niepodległości w Gminie Tarnów i spotkało się z zainteresowaniem lokalnej społeczności. Wzięło w nim udział wielu zarówno
młodych, jak i starszych wiekiem mieszkańców, nauczycieli, gości oraz przedstawicieli
samorządu. Pomysłodawcami wydarzenia
byli nauczyciele: Agnieszka Grzegórzek-Zając,
Agnieszka Oćwieja i Mariusz Widawski.
W trakcie spotkania miały miejsce prelekcje naukowe. Pierwsza wygłoszona przez Janusza Kozioła – zastępcę dyrektora ds. naukowych w Muzeum Okręgowego w Tarnowie,
poświęcona została tarnowskim epizodom
na drodze do odzyskania niepodległości. Kolejna z prelekcji dotyczyła cmentarzy wojennych na terenie Gminy Tarnów. Wygłoszony
został przez Adama Rybę – dyrektora Centrum
Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów. Wieczornica Patriotyczna pod hasłem
„Pamięć niezapomniana” została uświetniona częścią artystyczną przygotowaną
przez młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 2
w Woli Rzędzińskiej, która poprzez piękny montaż słowno-muzyczny podkreśliła
i nadała szczególny ton temu wydarzeniu.
Ponadto było ono wzbogacone prezentacjami multimedialnymi oraz tematycznymi
eksponatami militariów z okresu I i II wojny
światowej.
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We wtorek, 17 października w sali narad
Urzędu Gminy Tarnów obyła się XXXIII sesja
Rady Gminy Tarnów. Radni przyjęli szereg
uchwał, w tym m.in. o programie współpracy
Gminy Tarnów z organizacjami pozarządowymi czy systemie oświaty. Radni jednogłośnie przegłosowali również uchwałę o osiedleniu w gminie Tarnów w celu repatriacji
rodziny polskiego pochodzenia. Tym samym
zadecydowała, iż już wkrótce, w ramach repatriacji, w Koszycach Małych zamieszka polska
rodzina pochodząca z terenu byłego Związku
Radzieckiego.
W trakcie sesji rada podjęła także kilka
uchwał ważnych w procesie wdrażania reformy oświatowej na terenie gminy, udzieliła pomoc finansową w wysokości 20 tysięcy
złotych Gminie Chojnice, z przeznaczeniem
na usuwanie skutków nawałnicy, która miała
miejsce z 11 na 12 sierpnia 2017 roku.
Radni przyjęli też Program współpracy
Gminy Tarnów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalności pożytku publicznego na 2018
rok. Nie zabrakło też troski radnych o stan
gminnej kasy. Temat ten pojawił się w dyskusji podczas głosowania zmian w uchwale budżetowej oraz wieloletniej prognozie finansowej. Poza tym na sesji radni przyjęli też szereg
innych uchwał ważnych dla funkcjonowania
gminy. Na zakończenie przyszedł czas na zapytania i wolne wnioski, wśród których warto
podkreślić zainteresowanie radnych dodatkowymi kontenerami przy cmentarzach komunalnych przed zbliżającym się 1 listopada.

5-cio lecie Klubu Seniora
w Koszycach Małych
Klub Seniora z Koszyc Małych obchodził
jubileusz pięciolecia działalności. Były życzenia, tort i mnóstwo wzruszeń. Okolicznościowe spotkanie odbyło się w środę, 18 paździer-
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60-lecie zespołu Kumotry
Jubileusz sześćdziesięciolecia działalności
obchodził zespół „Kumotry”, w którego składzie występują mieszkańcy gminy Tarnów.
Uroczyste spotkanie odbyło się 19 października w Sali Lustrzanej w Tarnowie. Okolicznościowe życzenia u gratulacje wszystkim
obecnym i byłym członkom zespołu złożył w
imieniu Samorządu Gminy Tarnów wiceprzewodniczący Rady Gminy Tarnów Eugeniusz
Wojtarowicz.

szych Wójtów Małopolski”, otrzymując „Kapelusz Witosa” w 18 edycji plebiscytu na najpopularniejszego wójta i najpopularniejszego
burmistrza Małopolski organizowanego przez
Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski
oraz „Gazetę Krakowską”. Laureatów, gospodarzy miast i gmin najbardziej skutecznych,
cenionych przez mieszkańców i zaangażowanych w swoją pracę nagrodzono podczas uroczystej gali, która odbyła się w poniedziałek,
30 października na krakowskim Kazimierzu.
Gazeta Krakowska wraz ze Stowarzyszeniem Gmin i Powiatów Małopolski już po raz
18 uhonorowała w plebiscycie „Na Najpopularniejszego Wójta i Burmistrza Małopolski”
samorządowców, w tym 10 wójtów oraz 5
burmistrzów z Małopolski, których praca jest
szczególnie doceniana przez mieszkańców.
We wrześniu na wójtów i burmistrzów mieszkańcy głosowali za pośrednictwem kuponów
oraz sms-ów w obrębie pięciu subregionów
Małopolski. Następnie do ścisłego finału dostali się najlepsi, a w ostatecznym rozrachunku tylko kilkunastu z nich dostało wyróżnienie. Łącznie na samorządowców oddano
kilkadziesiąt tysięcy głosów.

W podziękowaniu
za służbę” – spotkanie
gminnych strażaków ochotników
„W podziękowaniu za służbę” – pod takim
hasłem odbyło się w piątek, 20 października
w Domu Ludowym w Radlnej, spotkanie strażaków – ochotników z terenu gminy Tarnów,
zorganizowane przez Samorząd Gminy Tarnów oraz Centrum Kultury i Bibliotek Gminy
Tarnów.
W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele
wszystkich jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych z Gminy Tarnów, przedstawiciele
samorządu gminnego oraz zaproszeni goście,
w tym Komendant Miejski Państwowej Straży
Pożarnej Piotr Szpunar oraz radni powiatowi
Krystyna Dudoń, Tomasz Stelmach i Mariusz
Tyrka.
Spotkanie było okazją do podsumowania
działalności gminnych OSP, podziękowań za
całoroczną służbę - przede wszystkim przy
ochronie mienia i życia mieszkańców, ale
również w trakcie zabezpieczania wydarzeń
kulturalnych, organizowanych w sezonie letnim na terenie gminy Tarnów.

Wójt Grzegorz Kozioł
wśród najpopularniejszych wójtów Małopolski
Wójt Gminy Tarnów Grzegorz Kozioł po raz
kolejny znalazł się w gronie „Najpopularniej-

„Luxtorpeda” zwycięża w
Gminnej Lidze Orlikowej
Drużyna „Luxtorpeda” ze Zgłobic zwyciężyła Gminną Ligę Orlikową w piłkę nożną,
wygrywając Puchar Wójta Gminy Tarnów.
W trwających od września rozgrywkach Gminnej Ligi Orlikowej udział wzięło dziewięć amatorskich drużyn z terenu gminy Tarnów. Piłkarskie pojedynki toczyły się na boisku „Orlik”
w Tarnowcu. Drużyny rozegrały między sobą
9 kolejek spotkań systemem „każdy z każdym”. O końcowej klasyfikacji zdecydowały
dopiero ostatnie mecze, co świadczy o wyrównanym poziomie rozgrywek. Puchar, dyplomy i upominki wręczyli zwycięskim drużynom po zakończeniu ostatniej kolejki wójt
Grzegorz Kozioł oraz dyrektor Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów Anna Pieczarka.
Najlepszym Strzelcem Ligi Orlikowej został Kamil Kużdżał z FC Bandziory, natomiast

najlepszym Bramkarzem Ligi Orlikowej
został Damian Dąbrowski z Radlnej. Organizatorem pierwszej edycji Ligi Orlikowej Gminy Tarnów było gminne Centrum Kultury i Bibliotek. – Rozgrywki pierwszej edycji cieszyły
się dużym zainteresowaniem mieszkańców,
zawodnicy grali z zachowaniem sportowego ducha dlatego z pewnością będą kolejne
edycje – mówi koordynator rozgrywek Maciej
Aleksander.

Gminne obchody
Dnia Edukacji Narodowej
Było wiele życzeń, podziękowań, gratulacji
i rozmów o szkolnictwie. W piątek, 13 października w murach Niepublicznego Zespołu
Szkolno - Przedszkolnego w Jodłówce – Wałkach odbyły się gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej. Wydarzenie zgromadziło
dyrektorów szkół, nauczycieli i pracowników
oświaty oraz zaproszonych gości, wśród których znaleźli się Wojewoda Małopolski Józef
Gawron, dyrektor tarnowskiej delegatury
Kuratorium Oświaty Artur Puciłowski oraz
radni gminy Tarnów. - Zawód nauczyciela
jest zawodem szczególnym, szanowanym, ale
przede wszystkim bardzo odpowiedzialnym.
To na barkach nauczycieli spoczywa nie tylko
wykształcenie, ale w głównej mierze wychowanie młodego pokolenia, od którego zależy
przyszłość naszego kraju. Życzę pracownikom
oświaty ciągłej satysfakcji z wykonywanego
zawodu – mówił w trakcie uroczystości wójt
gminy Tarnów Grzegorz Kozioł, który wręczył
następnie nagrody przyznane nauczycielom i
pracownikom oświaty publicznych placówek,
doceniając tym samym ich szczególne osiągnięcia i wyjątkowo sumienne wykonywanie
obowiązków pedagogicznych i wychowawczych. Nagrody przyznali również dyrektorzy
szkół niepublicznych. Swoim nauczycielom
i wychowawcom życzenia złożyli również
uczniowie, poprzez piękny koncert „Opowieści muzyczne” w wykonaniu chóru „Kantata”
z Jodłówki – Wałek.
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nika w Centrum Kultury i Sportu w Koszycach
Małych. – Aż trudno uwierzyć, że to już pięć lat
wspólnego spotykania się, rozwijania swoich
pasji, wyjazdów. Jesteśmy teraz grupą przyjaciół, przeżywamy wspólnie radości i smutki.
W dniu jubileuszu mogę stwierdzić, że nasza
działalność jest potrzebna i przynosi wiele radości – mówiła Elżbieta Ślęzak, prezes Klubu
Seniora w Koszyc Małych, otwierając spotkanie i witając przybyłych gości, w tym przedstawicieli samorządu gminnego, miejscowej
straży, parafii i szkoły podstawowej. W trakcie
wydarzenia członkowie Klubu Seniora bawili
przybyłych gości skeczami i przyśpiewkami,
zaś na wystawie była okazja obejrzeć dekoracje, które przez minione lata wykonali członkowie klubu.

GMINNE WIEŚCI
Konferencja dotycząca
bezpieczeństwa

Konkurs fotograficzny
„Miejsca Sakralne Gminy
Tarnów” rozstrzygnięty

XXXIV Sesja
Rady Gminy Tarnów
W dniu 29 listopada odbyła się XXXIV sesja
Rady Gminy Tarnów. Dzięki głosowaniu radnych, gmina Tarnów przystąpiła do realizacji
projektu „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej
energii Małopolski”. Liderem projektu będzie
Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa.
Poprzez udział w projekcie gmina będzie mogła pozyskać dodatkowe fundusze na rozwój
infrastruktury do produkcji energii ze źródeł
odnawialnych. W trakcie sesji przyjęto Gminny Program wspierania rodziny w Gminie
Tarnów w latach 2016 – 2018. Radni uchwalili również Regulamin udzielenia dotacji celowej na wymianę nieekologicznych źródeł
ciepła w indywidualnych gospodarstwach
domowych. Związany jest on z dofinansowaniem otrzymanym na wymianę starych
pieców gazowych. Radni podjęli również szereg innych uchwał. Nie zabrakło też dyskusji
i wolnych wniosków.

Stypendia Michaela
Leiera na kolejny rok
przyznane
Michał Imiołek z Koszyc Wielkich zdjęciem
„Chwila zadumy” zwyciężył w gminnym konkursie „Miejsca Sakralne Gminy Tarnów”,
zorganizowanym przez Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów. Do konkursu zgłoszonych zostało kilkadziesiąt zdjęć, wykonanych
przez amatorów fotografii – mieszkańców na6

tę 5 tysięcy Euro na stypendia językowe dla
najzdolniejszej młodzieży. Pierwsi, ubiegłoroczni stypendyści zakończyli kurs lipcowym
wyjazdem na obóz językowy. W listopadzie
wyłonieni zostali stypendyści na bieżący rok
szkolny. Kandydaci przystąpili do testów
predyspozycji językowych oraz znajomości
języka niemieckiego, a następnie komisja
weryfikacyjna wybrała dziesięć osób, które
najlepiej wypadły na testach.
W bieżącym roku Stypendium językowe im.
Michaela Leiera otrzymali: Karol Szczerba,
Jan Cygan, Weronika Żydowska, Stanisław
Urbański, Eliza Gąsiorowska, Ewa Woźniak,
Gabriela Zaucha, Klaudia Krzyżak, Weronika
Krzyżak, Adrian Piórkowski
Wręczenie stypendiów odbyło się w siedzibie firmy Leier Polska S.A. w Woli Rzędzińskiej
– Cieszymy się, że dzięki naszemu wsparciu,
po raz drugi najzdolniejsza młodzież z gminy
Tarnów będzie mogła uczyć się języka niemieckiego. Ufundowane stypendia wyrażają
nasze zaangażowanie w sprawy lokalnej społeczności - mówił Lesław Paciorek, Prezes
Zarządu Leier Polska S.A.

Dziesięciu uczniów gminnych szkół otrzymało na bieżący rok szkolny stypendium
językowe im. Michaela Leiera, Honorowego
Obywatela Gminy Tarnów, właściciela firmy
LEIER Polska S.A. Stypendium obejmuje bezpłatny kurs języka niemieckiego, który zakończy się wyjazdem na obóz językowy.
Przypomnijmy, iż Michael Leier zobowiązał
się przekazywać gminie Tarnów co roku kwo-
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Mikołaj na Kresach
Tradycyjnie, w pierwszych dniach grudnia
Święty Mikołaj z gminy Tarnów zawitał z prezentami do Polaków mieszkających na Ukrainie. Paczki mikołajkowe przygotowano dzięki zbiórce współorganizowanej przez szkoły z
terenu gminy, Samorząd Gminy Tarnów, VII
Liceum Ogólnokształcące, Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych oraz Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich. Na terenie gminy Tarnów
zbiórkę koordynował dyrektor Zespołu Szkół
Publicznych w Koszycach Wielkich, Mariusz
Parcianko. Święty Mikołaj, w rolę którego
wcielił się Lucjan Olszówka z Jodłówki - Wałek, dotarł do miejscowości Pnikut, Czyszki
i Strzelczyska, zamieszkałych przez Polaków.

GRUDZIEŃ

W dniu 23 listopada, w hali widowisk - sportowej w Koszycach Wielkich odbyła się konferencja poświęcona bezpieczeństwu, zagrożeniom związanym z „cyberprzemocą” oraz
organizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Uczestnikami byli dyrektorzy oraz
pedagodzy szkół i placówek oświatowych
powiatów tarnowskiego, brzeskiego, bocheńskiego, dąbrowskiego oraz miasta Tarnów.
Spotkanie było współorganizowane przez
Kuratorium Oświaty w Krakowie i Komendę
Wojewódzką Policji. Udział w niej wziął wójt
gminy Tarnów Grzegorz Kozioł.
Specjaliści z Wydziału Prewencji Komendy
Wojewódzkiej Policji w Krakowie – nadkomisarz Wojciech Chechelski i podinspektor
Dominik Jurczak – omówili tematy związane
z postępowaniem w przypadku wtargnięcia agresywnego napastnika do szkoły lub
placówki oraz zagrożeniami związanymi z
nowoczesnymi środkami komunikacji elektronicznej. Druga część konferencji dotyczyła aspektów praktycznej organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, które
omówili Andrzej Janczy, zastępca dyrektora
Wydziału Nadzoru Pedagogicznego i Monika Skorupa, wizytator Kuratorium Oświaty
w Krakowie.

szej gminy. Prace przedstawiały miejsca sakralne z terenu naszej gminy w tym kościoły,
kapliczki i krzyże przydrożne, cmentarze – w
większości w jesiennych pejzażach.
Komisja konkursowa, w skład której weszli
wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł, fotograf
i grafik Piotr Góryjowski oraz fotograf Łukasz
Kieroński, wyłoniła zwycięzców. Wręczenie
zwycięzcom nagród i dyplomów miało miejsce podczas gminnych obchodów Narodowego Święta Niepodległości, które odbyły się 11
listopada w Koszycach Wielkich. W tym dniu
uczestnicy wydarzenia mieli również okazję
podziwiać wystawę nagrodzonych w konkursie fotografii.
Nagrodzeni w konkursie „Miejsca sakralne
gminy Tarnów”:
I miejsce – Michał Imiołek za zdjęcie
„Chwila zadumy”
II miejsce – Filip Dobrowolski, za zdjęcie „Ten
wspaniały neogotyk – Kościół w Porębie
Radlnej”
III miejsce – Mateusz Macheta, za zdjęcie „Kościół w Koszycach Wielkich z lotu ptaka”
Wyróżnienie – Julia Oćwieja, za zdjęcie
„Kościół w Zawadzie”
Wyróżnienie – Alicja Gurbisz, za zdjęcie
„Krzyż”

NASZE SPRAWY

Pieniądze z województwa dla naszej gminy
Remonty zabytkowych kapliczek i
remizy OSP, budowa chodnika, dofinansowanie do przedsięwzięć kulturalnych, przystosowanie „starej kaplicy”
dla potrzeb domu kultury i wymiana
starych pieców na ekologiczne – długa
jest lista tegorocznych przedsięwzięć
na które gminny samorząd pozyskał
dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego. Nad tym, aby strumień wojewódzkich pieniędzy płynął do gminy
Tarnów czuwa nasza radna Województwa Małopolskiego Anna Pieczarka.
Pomoc z województwa to między innymi
remonty najmniejszych obiektów sakralnych
na terenie naszej gminy. Tylko w bieżącym
roku, w ramach konkursu „Kapliczki Małopolski 2017” wyremontowana została kapliczka
domkowa z Figurą Matki Bożej w Porębie Radlnej, a także odnowiono zabytkową kapliczkę
pw. Najświętszego Serca Jezusa w Łękawce.
Wsparcie z Województwa Małopolskiego dotyczy również kultury. W tym roku, aż cztery wydarzenia kulturalne na terenie gminy
Tarnów uzyskały dofinansowanie w ramach
konkursu „Mecenat Małopolski”. Był to Rajd
Rowerowy w dniu 2 maja w Woli Rzędzińskiej, obchody rocznicy Bitwy Warszawskiej,
Festiwal Piosenki Niezłomnej i Niepodległej,

– Wałkach za dotację w ramach tegorocznej edycji konkursu „Małopolskie
Remizy”.
Ale powyższe, to tylko te „mniejsze”
dofinansowania. Ze środków, pochodzących z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, gminnemu samorządowi udało się pozyskać ponad
520 tys. zł. Dzięki dotacji już wkrótce
mieszkańcy Tarnowca i okolic będą
mogli korzystać z nowoczesnego domu
Sesja Sejmiku Województwa Małopolskiego
kultury. Swoją siedzibę znajdzie w nim
również biblioteka. Jest już podpisana
a także obchody Narodowego Święta Niez Zarządem Województwa Małopolskiepodległości w Koszycach Wielkich. Warto do- go umowa o dofinansowanie wymiany pieców
dać, że uzyskanie wsparcia nie jest zadaniem gazowych w gospodarstwach indywidualnych
łatwym, gdyż pozyskuje je podczas konkur- na terenie naszej gminy. Za blisko 2,5 mln zł
sów niespełna połowa złożonych wniosków. prawie 200 starych kotłów wymienionych zo- Kolejna edycja konkursu „Mecenat Małopol- stanie na ekologiczne – gazowe.
ski” to było wsparcie dla lokalnych inicjatyw
Nie można zapomnieć o jednej z najwiękkulturalnych, kultywujących historię i kulturę szych tegorocznych inwestycji. Gmina wspólnaszego regionu. W drugim tegorocznym na- nie z Urzędem Małopolskim buduje chodnik
borze przyznane zostało wsparcie dla 80 wy- przy odcinku drogi wojewódzkiej w Tarnowcu.
darzeń na terenie całej Małopolski, cieszy więc Województwo na ten cel przeznaczyło blisko
fakt, że dwa z nich miały miejsce na naszym te- 1 milion złotych. Wsparcie z Województwa to
renie – mówiła Anna Pieczarka.
też 3 kilometry wybudowanych z dofinansoPieniądze z Urzędu Marszałkowskiego to waniem dróg dojazdowych do pól, czy ostatrównież wsparcie dla naszych gminnych OSP, nio zamontowana winda w Domu Ludowym w
jak chociażby remont remizy w Jodłówce Zbylitowskiej Górze.

Gmina Tarnów w formie i skarpa
w Porębie Radlnej - nasze projekty wygrały
w Budżecie Obywatelskim Województwa Małopolskiego!
Dzięki prawie 6 tysiącom oddanych przez
mieszkańców głosów, dwa projekty z terenu gminy Tarnów wygrały w Budżecie Obywatelskim Małopolski i już wkrótce będą
zrealizowane. Mowa o zadaniach „Gmina
Tarnów w formie” oraz „Nasadzenie krzewów w pasie drogi nr 977 i urządzenie skarpy w miejscowości Poręba Radlna”.
Głosowanie w tegorocznej edycji Budżetu
Obywatelskiego trwało od 25 września do 13
października. Z terenu całej Małopolski zgłoszono 160 projektów, z czego aż 36 z Subregionu Tarnowskiego, obejmującego miasto
Tarnów oraz powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, tarnowski. Sukces jest tym większy,
iż jedynie 8 projektów zostało wybranych do
realizacji.
- Ważne, że cała gmina się zjednoczyła, żeby
głosować na projekty. Zarówno ten dotyczący
całej gminy czyli „Gmina Tarnów w formie”, jak
i ten dotyczący wykonania nasadzeń w Porębie
Radlnej. Mieszkańcy innych miejscowości poparli Porębę, dzięki czemu projekt przeszedł.
To pokazuje jak ważna jest współpraca mieszkańców i jedność przy realizacji takich projek-

tów. Dziękuję wszystkim, którzy
Skarpa w pobliżu kościoła w Porębie Radlnej
wypełnili karty do głosowania –
zostanie nasadzona krzewami
mówi wójt Grzegorz Kozioł.
Na projekt „Gmina Tarnów
w formie” zagłosowało aż 3265
osób, co dało mu drugie miejsce
wśród wszystkich zadań. Dzięki
niemu już w przyszłym roku, na
terenie całej gminy Tarnów, będą
realizowane dla wszystkich chętnych bezpłatne zajęcia sportowe
- m.in. aerobicu, jogi czy zumby.
Zadbać o zdrowie, kondycję i
formę będą mogli mieszkańcy
w każdym wieku - zarówno młodzież, dorośli jak i osoby starsze.
w tegorocznej edycji Budżetu ObywatelskieĆwiczenia będą prowadzili wykwalifikowani go, a tym samym zdecydowali na co nasze
instruktorzy.
województwo ma wydać 8 milionów swojego
Z kolei na projekt „Nasadzenie krzewów budżetu. Efekty ubiegłorocznego głosowaw pasie drogi nr 977 i urządzenie skarpy w nia już widać, w postaci chociażby budowamiejscowości Poręba Radlna” zagłosowało nego chodnika przy drodze wojewódzkiej w
2479 mieszkańców. Dzięki wygranej, skarpa Tarnowcu. Również tegoroczne wygrane zaprzy drodze wojewódzkiej, w pobliżu zabytko- dania postaramy się wdrożyć do realizacji
wego kościoła w Porębie Radlnej zyska nowe w możliwie jak najszybszym czasie – twieroblicze.
dzi Anna Pieczarka, radna Województwa
- Dziękuję wszystkim, którzy zagłosowali Małopolskiego.
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Tegoroczne inwestycje na finiszu
Kończy się 2017 rok – kończą się też tegoroczne gminne inwestycje. Jeszcze wykonywane są chodniki i ścieżki rowerowe
przy drogach, natomiast trwa realizacja dużych inwestycji kubaturowych w Woli Rzędzińskiej i Tarnowcu.
Kończą się prace przy nowym chodniku przy drodze wojewódzkiej w
Tarnowcu. Pieniądze na sfinansowanie inwestycji pochodzą częściowo z Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego, na który
w ubiegłym zagłosowali mieszkańcy naszej gminy. W ramach zadania,
przy drodze wojewódzkiej w Tarnowcu na odcinku 1470 m powstaje
druga nitka chodnika z kostki brukowej wraz ze zjazdami. Dodatkowo
przebudowane zostało skrzyżowanie drogi wojewódzkiej z ulicami Ks.
Prusa i Środkową, a także przebudowane zostały zatoki autobusowe.
Do końca roku będą gotowe chodniki i ścieżki przy drogach powiatowych - w Nowodworzu, Jodłówce–Wałkach i fragment chodnika przy
ulicy Słonecznej w Zgłobicach.
Zakończył się natomiast remont ulicy Promiennej w Koszycach Małych. Obejmował budowę nawierzchni z kostki wraz z podbudową,
odwodnieniem oraz oświetleniem. Zakończyła się budowa ścieżki rowerowej przy ulicy Skotnik w Zbylitowskiej Górze. Wykonana została
w technologii betonowej. Trwa jeszcze pierwszy etap budowy ścieżki
rowerowej w Zawadzie - przy drodze od szkoły w kierunku Łękawicy.
Inwestycja będzie kontynuowana w kolejnych latach.

Małych boczna od ul. Źródlanej i boczna od ul. Oświatowej, w Łękawce koło p. Wzorka, w Nowodworzu tzw. „Na Granicy”, w Radlnej koło p.
Kukli.
Nowa nakładka pojawiła się również na drodze gminnej w Porębie
Radlnej, biegnącej od Domu Ludowego w Radlnej do Poręby Radlnej.
Wcześniej przy ulicy wybudowano ścieżkę rowerową w technologii betonowej, co sprawia, że inwestycja jest pełna i zakończona.

Ścieżka rowerowa w Woli Rzędzińskiej II

Zakończył się remont ulicy Promiennej w Koszycach Małych
Warto tutaj dodać, że na szereg wykonanych w 2017 roku prac drogowych gmina Tarnów pozyskała dofinansowanie - z Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, czyli tzw. „powodziówek”, z Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych czy funduszy unijnych.

Cały czas trwają jeszcze prace przy dużych inwestycjach kubaturowych. W Tarnowcu powstaje nowoczesny obiekt kulturalny w budynku
dawnej kaplicy. Na realizację tego przedsięwzięcia gmina Tarnów pozyskała ponad 520 tys. zł dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego 2014-2020. Trwają też zaawansowane
prace przy przebudowie budynku dawnego domu parafialnego w Woli
Rzędzińskiej. Zakończenie prac planowane jest na przyszły rok.
Dzięki pozyskaniu przez Gminę Tarnów dofinansowania z Województwa Małopolskiego w ramach konkursu „Kapliczki Małopolski 2017”,
kapliczka domkowa w Porębie Radlnej została wyremontowana. Kapliczka domkowa z Figurą Matki Bożej w Porębie Radlnej znajduje się
na wzniesieniu przy bocznej drodze i jest wpisana do Gminnego Rejestru Zabytków. Kapliczka zyskała nową elewację, stolarkę okienną
i drzwiową, dach. Również wnętrze kapliczki objęte zostało pracami
konserwatorskimi.

Wyremontowana kapliczka w Porębie Radlnej
Ścieżka rowerowa przy ulicy Skotnik w Zbylitowskiej Górze
Za kwotę blisko 800 tysięcy złotych w sołectwach naszej gminy na
przestrzeni ostatnich miesięcy pojawiły się nowe nakładki asfaltowe.
Warto wymienić niektóre z nich: w Zawadzie koło p. Chełmeckiego,
w Jodłówce – Wałkach tzw. „Na Szpic” i koło p. Sroki, w Koszycach
8
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W Domu Ludowym w Zbylitowskiej Górze działa już winda, dzięki pozyskaniu przez gminę Tarnów dofinansowania na budowę windy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach
przystosowania budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych. Całość
inwestycji opiewała na kwotę 134 tysięcy złotych.
A już niebawem nowy rok, nowy budżet, kolejne inwestycje…

NASZE SPRAWY

Będą zmiany na skrzyżowaniu w Zgłobicach
– wraca lewoskręt
Powodzeniem zakończyły się zabiegi w Ministerstwie Infrastruktury
i Budownictwa Radnej Województwa Małopolskiego Anny Pieczarki o
zmianę organizacji ruchu na skrzyżowaniu w Zgłobicach, polegającej
na przywróceniu lewoskrętu. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ujęła to zadanie w planach
na przyszły rok.
O zmianę organizacji ruchu na tym
skrzyżowaniu, czyli o przywrócenie lewoskrętów samorząd gminy Tarnów
zabiegał niemal od chwili ich likwidacji. Wskutek wielu interwencji GDDKiA

przeprowadziła badanie natężenia ruchu oraz przygotowała cztery warianty zmiany organizacji ruchu na tym
skrzyżowaniu. Po licznych negocjacjach inwestycja będzie realizowana.
W końcu zadanie to zostało umieszczone w ogólnopolskim „Narodowym
Programie Bezpieczeństwa Ruchu na
lata 2013-2020”.
GDDKiA przekazała już do uzgodnienia program inwestycji na drodze
krajowej nr 94 w Zgłobicach i zabezpieczyła środki finansowe na to przedsięwzięcie. Planuje się zakończenie
prac do 2019 roku. Szacunkowy koszt
inwestycji to około 1,8 mln zł.

Dofinansowania dla jednostek OSP
Pieniądze z Ministerstwa Sprawiedliwości na zestawy ratownictwa medycznego,
z Urzędu Marszałkowskiego na remont remizy i dotację z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na odzież ochronną. Gmina pozyskała
środki z zewnątrz dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.
Gminie Tarnów udało się pozyskać kwotę 44
tysiące złotych z Ministerstwa Sprawiedliwości
na zakup sprzętu medycznego dla jednostek
OSP. Dzięki otrzymanym środkom zakupione
zostaną cztery zestawy do ratownictwa medycznego oraz dwa defibrylatory. Zestawy
trafią do jednostek OSP: Biała, Koszyce Wielkie, Łękawka i Wola Rzędzińska. Defibrylatory
przeznaczono dla jednostek OSP włączonych
do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego: Wola Rzędzińska i Zgłobice.
Fundusze pozyskano z Ministerstwa w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym
oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu
Sprawiedliwości. Dzięki otrzymanemu wyposażeniu strażacy będą lepiej przygotowani do
udzielenia pomocy poszkodowanym. – Dzięki
nowoczesnemu wyposażeniu medycznemu,
będziemy mogli szybciej i skuteczniej udzielić pomocy poszkodowanym bezpośrednio
na miejscu zdarzenia – mówi Henryk Solak,

Będziemy mogli szybciej i skuteczniej udzielić pomocy
- mówi Henryk Solak Prezes gminnych jednostek OSP
prezes gminnych jednostek OSP.
Remiza OSP w Jodłówce – Wałkach została
w 2017 roku wyremontowana. Gmina Tarnów
pozyskała na ten cel dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
w ramach tegorocznej edycji konkursu „Małopolskie Remizy”. W remizie wyremontowano
garaż, wymieniono posadzkę, instalację elektryczną, a także zakupiono wyposażenie w postaci szafek ubraniowych. Kwota pozyskanej
dotacji to ponad 35 tysięcy złotych, pozostałe
środki niezbędne do wykonania remontu pochodzą z budżetu gminy Tarnów.
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w

Woli Rzędzińskiej otrzymała w 2017 roku trzy
zestawy odzieży ochronnej na zakup których,
gmina uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Fundusze pozyskano w ramach programu „Zapobieganie
poważnym awariom i likwidacja ich skutków
dla środowiska Bezpieczny Strażak” którego
organizatorem jest Oddział Wojewódzki ZOSP
RP Województwa Małopolskiego w Krakowie.
Strażacy ochotnicy z Woli Rzędzińskiej otrzymali zestawy odzieży ochronnej, w których
skład wchodzą: specjalne ubrania, buty bojowe, hełmy, kominiarki i rękawice.
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KULTURA

Październik miesiącem Seniorów
Uroczystość Złotych Godów
W trakcie Gminnego Dnia Seniora miała miejsce wyjątkowa uroczystość „Złotych Godów”, czyli wręczenia medali Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej „za długoletnie pożycie małżeńskie”, ustanowiony
jako nagrodę dla małżonków, którzy przeżyli wspólnie co najmniej
50 lat. Medale wraz z pamiątkowymi upominkami wręczyli jubilatom
wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł, Przewodnicząca Rady Gminy Tarnów Pani Wiesława Mitera, wiceprzewodniczący Rady Gminy Tarnów
Eugeniusz Wojtarowicz oraz Sekretarz Gminy Tarnów Alicja Kusior.

V Gminny Dzień Seniora
V Gminny Dzień Seniora odbył się w czwartek, 5 października w hali
widowiskowo – sportowej w Koszycach Wielkich, tłumnie gromadząc
seniorów z terenu naszej gminy.
Maria Ostrowska, gminny koordynator ds. seniorów podsumowała
miniony rok w gminnych Klubach Seniora. Były opowieści o spotkaniach, wyjazdach, ale też i o problemach oraz oczekiwaniach seniorów
z terenu naszej gminy.
Samorząd Gminny zaprosił uczestników na kolację z deserem. Muzycznych wrażeń dostarczył zaś koncert „Awantura o Kasię”, w wykonaniu muzyków stowarzyszenia PASSIONART. Artyści podczas koncertu zaprezentowali publiczności wybór piosenek dobrze znanych
i lubianych „z dawnych lat”, z repertuaru niezapomnianego Kabaretu
Starszych Panów, Wiesława Michnikowskiego, Kaliny Jędrusik, Sławy
Przybylskiej czy Eugeniusza Bodo.
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„Bezpieczna zima Seniora”
– spotkania w Domu Ludowym w Radlnej
Przez trzy dni ponad 400 osób, członków Klubów Seniora z terenu
gminy Tarnów wzięło udział w spotkaniach integracyjnych, których
głównym punktem był wykład Marka Mielaka - fizjoterapeuty, właściciela tarnowskiej Przychodni Leczenia Narządu Ruchu GERONIMO,
dotyczący zagrożeń dla osób starszych w zimie. Była okazja dowiedzieć
się, jak unikać niebezpiecznych dla narządów ruchu zimowych warunków atmosferycznych, bezpiecznie „upadać”, jak niwelować skutki zimowych wypadków. Następnie dyskutowano o przyszłorocznym planie
aktywizacji Seniorów w Gminie Tarnów. Nie zabrakło też andrzejkowego poczęstunku i tradycyjnych wróżb. Spotkania odbyły się w listopadzie w Domu Ludowym w Radlnej. Wzięli w nich udział przedstawiciele
samorządu, radni oraz sołtysi gminnych miejscowości.

KULTURA

Gmina świętowała
Narodowy Dzień Niepodległości
Msza św. w intencji Ojczyzny, wspólne
śpiewanie pieśni patriotycznych, poczęstunek węgierskim gulaszem i żołnierską grochówką, koncert jazzowy oraz niezwykły
występ Krzysztofa Krawczyka. Tak gmina
Tarnów świętowała Narodowy Dzień Niepodległości, 11 listopada w hali widowiskowo – sportowej w Koszycach Wielkich.
Świętowanie niepodległości rozpoczęła
Msza święta w intencji Ojczyzny, sprawowana pod przewodnictwem Ordynariusza
diecezji Kamieniecko – Podolskiej na Ukrainie, Biskupa Leona Dubrawskiego.
W trakcie uroczystości wręczone zostały
nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzyże Zasługi. Odznaczeni
zostali: za zasługi w działalności na rzecz
społeczności lokalnej Srebrnym Krzyżem
Zasługi: ks. Bachula Czesław, Bartoszek
Mieczysław, ks. Mleczko Antoni, Brązowym Krzyżem Zasługi
Drwal Grzegorz
Jan, Jach Jerzy Stanisław, Jamróg Józef
Zbigniew, Łachut Wanda, ks. Mikulski
Andrzej, ks. Szufnara Stanisław, Żurek
Dariusz Aleksander. Za zasługi w działalności na rzecz osób potrzebujących
pomocy i wsparcia: Srebrnym Krzyżem
Zasługi Kubala Zofia, Brązowym Krzyżem

Zasługi Warchoł Danuta, Wiatr Lucyna,
Wiśniewska Maria. Za zasługi w działalności
na rzecz ochrony przeciwpożarowej: Srebrnym Krzyżem Zasługi Solak Henryk Tadeusz;
Brązowym Krzyżem Zasługi Olszówka Piotr
Lucjan.
Pięknym akcentem świętowania było
wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych.
Gmina Tarnów częstowała też przygotowaną na tą okazję wojskową grochówką
oraz węgierskim gulaszem. Na scenie zaś
w jazzowe rytmy porwał zespół Old Boys
Band. Niezwykły był też koncert węgierskiej orkiestry dętej z siedmiogrodzkiego
Csikszentsimon w Rumunii, który jak zawsze wzbudził wiele emocji. Jednak największa publiczność pojawiła się przed
występem gwiazdy wieczoru, by wspólnie
z Krzysztofem Krawczykiem zaśpiewać
jego największe przeboje. Był „Parostatek”,
„Byle było tak” czy „Mój przyjacielu”.
Warto dodać, że uczniowie wszystkich
szkół z terenu gminy Tarnów przygotowali
na obchody Narodowego Święta Niepodległości biało – czerwone kotyliony, które
były przypinane wszystkim uczestnikom
uroczystości.

II Ogólnopolski Festiwal
Piosenki Niezłomnej i Niepodległej

W czwartek, 26 października w Centrum
Kultury i Sportu w Koszycach Małych odbył
się II Ogólnopolski Festiwal Piosenki Niezłomnej i Niepodległej im. Henryka Rasiewicza „KIMA”. W Festiwalu udział wzięli soliści,
zespoły i chóry z terenu całego regionu, w
tym powiatów tarnowskiego, dąbrowskiego,
brzeskiego i miasta Tarnów. Organizatorami
wydarzenia byli Stowarzyszenie PASSIONART,
Fundacja Armii Krajowej w Londynie, a współorganizatorem eliminacji wojewódzkich Gmina
Tarnów i Centrum Kultury i Bibliotek Gminy

Tarnów. Uczestnicy Festiwalu śpiewali piosenki i pieśni partyzanckie, obozowe i patriotyczne. Oceniało ich jury w składzie: Elżbieta
Jakimek – Zapart z Fundacji Armii Krajowej,
Mateusz Prendota prezes Stowarzyszenia Passionart, Łukasz Płatek z krakowskiego oddziału IPN oraz Adam Ryba dyrektor Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów.
Pierwsze miejsce w kategorii dzieci soliści zajęła Klaudia Rąpała z Publicznej Szkoły Podstawowej w Zgłobicach. W kategori
dzieci chóry miejsce pierwsze zajął Chór

Kantata – Niepubliczny Zespół Szkolno –
Przedszkolny w Jodłówce – Wałkach. W kategoria dzieci zespoły: miejsce trzecie zajęło
Trio wokalne ze Szkoły Podstawowej w Porębie Radlnej. W kategorii zespoły i chóry
starsze zwyciężył Chór rodziców, nauczycieli i
uczniów działający przy Szkole Podstawowej
w Zakliczynie. Ponadto jury wyłoniło laureatów eliminacji, którzy wzięli udział w przesłuchaniach finałowych, które odbyły się już
w listopadzie w Krakowie.
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OŚWIATA

Tablice interaktywne, tablety
i lepsze gabinety lekarskie w szkołach
Do dwóch szkół podstawowych w naszej gminie zostaną zakupione tablice interaktywne dzięki rządowemu
wsparciu. Z budżetu państwa doposażone zostaną też szkolne gabinety profilaktyki zdrowotnej, a dzięki unijnym
pieniądzom uczniowie z Poręby Radlnej i Łękawki m.in. będą mieli nowoczesną pracownię komputerową, „magiczny
dywan” i tablety
Szkoły podstawowe z terenu gminy Tarnów – w Woli Rzędzińskiej Nr 1 i Zgłobicach
zakupią tablice interaktywne, dzięki pozyskaniu przez gminę funduszy rządowych
w wysokości blisko 30 tysięcy złotych w
ramach programu „Aktywna tablica”.- Pozyskane przez gminę fundusze pochodzą z
„Rządowego programu rozwijania szkolnej
infrastruktury oraz kompetencji uczniów i
nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017-2019
„Aktywna tablica”. Program finansowany
jest w 80% ze środków budżetu państwa i
w 20% z wkładu własnego organów prowadzących szkołę – mówi Adam Ryba, dyrektor Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli
Gminy Tarnów.

Doposażenie gabinetów
profilaktyki zdrowotnej
Gminie Tarnów zostało przyznanych ponad czterdzieści tysięcy złotych na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w
gminnych szkołach. Pieniądze te pochodzą z
dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na
zadanie własne, polegające na prowadzeniu
szkoły, a docelowo na wyposażenie szkolnych gabinetów profilaktycznych i pomocy
przedlekarskiej.

Środki zostały pozyskane dzięki złożeniu
stosownych wniosków przez poszczególne
szkoły. Dotacja obejmuje nawet do 100% kosztów poniesionych na wyposażenie gabinetów
profilaktyki zdrowotnej, jednak nie więcej niż
6700 zł na jeden gabinet.
- Dzięki tak zwanej specustawie medycznej
i tej dotacji, gabinety profilaktyczne w siedmiu
gminnych szkołach podstawowych otrzymają
nowe wyposażenie i sprzęt medyczny, który
pozwoli na wykonywanie podstawowych badań i udzielanie pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia - podkreśla wójt Grzegorz
Kozioł.

W świat matematyki,
przyrody i informatyki
Dzięki pozyskanym przez gminę Tarnów
środkom unijnym na realizację projektu „Prosto do wiedzy” uczniowie szkół w Porębie Radlnej i Łękawce mogą już korzystać z dodatkowych zajęć i nowoczesnego sprzętu.
Za 750 tysięcy unijnego dofinansowania
pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 –
2020 uczniowie mogą odbyć ciekawą podróż
w świat matematyki, przyrody i informatyki,
w nowoczesnej pracowni komputerowej.
380 tysięcy złotych dofinansowania

pozwala uczniów w Porębie Radlnej uczestniczyć w zajęciach rozwijających zdolności
informatyczne, matematyczne i przyrodnicze.
Szkoła zyskała również wyposażenie, pomoce dydaktyczne jak „magiczny dywan” wraz z
oprogramowaniem oraz nowoczesny sprzęt
niezbędne do prowadzenia zajęć w pracowniach matematycznej i biologicznej. Laboratorium chemiczne będzie ciekawą propozycją dla uczniów starszych, a wyposażenie sali
przyrodniczej zawiera m.in. mikroskopy czy
stację meteorologiczną, dzięki której dzieci
będą mogły w terenie wykonywać pomiary.Wysoka frekwencja i aktywność uczniów są
najlepszym dowodem na to, że propozycja w
zakresie kształcenia ogólnego jest świetnym
pomysłem nie tylko na wyrównywanie braków, ale i stwarza możliwość podniesienia
kompetencji i poszerzenia wiedzy – mówi Dorota Puciłowska, dyrektor Szkoły Podstawowej w Porębie Radlnej.
Z kolei Niepublicznemu Zespołowi SzkolnoPrzedszkolnemu dofinansowanie w kwocie
360 tysięcy złotych pozwoliło na zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych. – Dzięki projektowi zakupiliśmy bardzo potrzebny i nowoczesny
sprzęt, w tym 40 tabletów, tablice interaktywne
czy niezwykle ciekawe wyposażenie laboratorium – mówi Elżbieta Chrząszcz, dyrektor
Niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łękawce.

Nowości z dofinansowaniem w gminnych bibliotekach

W ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” gminne biblioteki w
Zgłobicach, Tarnowcu i Woli Rzędzińskiej
otrzymały dofinansowanie na zakup nowości wydawniczych. Księgozbiory powiększyły się o nowe pozycje zarówno dla najmłodszych, jak i starszych czytelników.

12

Dzięki pozyskanym funduszom księgozbiory zyskały ciekawe propozycje, jak między innymi kontynuacje bestsellerowych powieści:
„Błękitne sny” Katarzyny Michalak z cyklu „Leśna Polana”, serii pt. „Oskarżenie” Remigiusza
Mroza czy lubiany „Początek” Dana Browna.
Prawdziwą niespodzianką dla czytelników
jest powrót Małgorzaty Gutowskiej-Adamczyk
w kontynuacji serii „Cukiernia Pod Amorem”.
Wielbiciele powieści historycznych znajdą
siódmą część serii Poldark pt. ”Fala gniewu” oraz powieść Anny Brzezińskiej „Córki
Wawelu”.
Do bibliotek trafiły również publikacje naukowe i popularnonaukowe: „Ania” Grzegorza
Kubickiego i Macieja Drzewickiego, „Dziewczyny od Andersa” Agnieszki Lewandowskiej
-Kąkol, „Kromka chleba” Dagmary Dworak,
„Pierwsze damy III Rzeczpospolitej” Aleksandry Szarłat, „Zachowałam się jak trzeba”…

NOWINY TARNOWSKIEJ GMINY | Grudzień 2017

- książka poświęcona „Ince” Danucie Siedzikównie, „Wanda” - historia Wandy Rutkiewicz.
Biblioteki nie zapominają również o najmłodszych czytelnikach. Wśród literatury dla dzieci i młodzieży znalazły się: książeczki z serii
„Basia” Zofii Staneckiej, kolejne części
„P.Rosiak” Barbary Catchpole, „Pozłacana
rybka” Barbary Kosmowskiej, „Skrzynia władcy piorunów” Marcina Kozioła, „Nela i tajemnice oceanów” oraz wiele innych.
- Serdecznie zapraszamy mieszkańców do
spędzania długich, zimowych wieczorów
z książką. Nowości oraz cały nasz księgozbiór
można w łatwy sposób sprawdzić poprzez
katalogi internetowe na stronie http://tarnow-gbp.sowa.pl/ - informuje Anna Pieczarka,
dyrektor Centrum Kultury i Bibliotek Gminy
Tarnów.

OŚWIATA

Święty Mikołaj odwiedził przedszkolaków w Gminie Tarnów
Tak grzecznych przedszkolaków, jak w gminie Tarnów nie ma
chyba nigdzie! Stwierdził to we własnej osobie Święty Mikołaj, który w przededniu swojego święta w dniach 4-5 grudnia, przy bajkowej, zimowej aurze, odwiedził przedszkola i oddziały przedszkolne
na terenie całej gminy. A skoro dzieci były wyjątkowo grzeczne, nie
mogło obyć się bez prezentów. A te, już kilka dni przed przybyciem
Świętego przygotowywali specjalni pomocnicy – pracownicy Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów. W paczkach znalazły się
kolorowe poduszki, ołówki ze zwierzątkami i coś słodkiego.

By Święty Mikołaj nie miał problemów z trafieniem do każdego
dziecka w każdym przedszkolu, wraz z nim podróżowali po gminie wójt
Grzegorz Kozioł i zastępca wójta Sławomir Wojtasik. Najmłodsi z naszej
gminy witali ulubionego Świętego w pięknych strojach, śpiewając piosenki, recytując wierszyki. Ochoczo odpowiadali również na pytania
obiecując, że w przyszłym roku będą równie grzeczne. – Święty Mikołaj
obiecał, że jeśli dzieci spełnią swoje przyrzeczenie i będą grzeczne, to
za rok również odwiedzi ich z prezentami – informuje Anna Pieczarka,
dyrektor Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów.

PRZEDSZKOLE - WOLA RZĘDZIŃSKA I

SZKOŁA PODSTAWOWA - PORĘBA RADLNA

PRZEDSZKOLE - RADLNA - SŁONECZKO

PRZEDSZKOLE - WOLA RZĘDZIŃSKA II

PRZEDSZKOLE - NOWODWORZE

PRZEDSZKOLE - ZGŁOBICE - KRAINA MARZEŃ

SZKOŁA PODSTAWOWA - KOSZYCE WIELKIE

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY - BŁONIE

PRZEDSZKOLE - ZBYLIT. G. - POD KASZTANAMI

PRZEDSZKOLE - KOSZYCE MAŁE

PRZEDSZKOLE - TARNOWIEC

PRZEDSZKOLE - ZBYLITOWSKA GÓRA

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY - ŁĘKAWKA

SZKOŁA PODSTAWOWA - ZAWADA

PRZEDSZKOLE - JODŁÓWKA-WAŁKI
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NASZE SPRAWY

Nowa zieleń w gminie Tarnów
Gmina Tarnów wykonała kolejne nasadzenia zielenią. W październikowych
dniach nowe krzewy pojawiły się wzdłuż
drogi powiatowej w Koszycach Małych, na
odcinku pomiędzy ośrodkiem zdrowia a
kościołem. Nasadzenia wykonali pracownicy Gminy Tarnów oraz gminnego Centrum Kultury i Bibliotek. Zakup krzewów
został sfinansowany dzięki dotacji pozyskanej ze Starostwa Powiatowego.

Przypomnijmy, iż w ciągu ostatnich kilku lat
w gminie Tarnów widać wyjątkową dbałość
o sukcesywne obsadzanie kolejnych miejsc
nowymi krzewami, kwiatami i drzewami.
Ozdobne rośliny zielone poprawiają estetykę
centrów wsi, otoczenie budynków użyteczności publicznych czy tereny obok dróg. Co roku
na wiosnę wzdłuż dróg pojawiają się kolorowe kwiaty, zaś jesienią krzewy i drzewa.
- Nasadzenia zarówno wiosennych

kwiatów jak i krzewów wykonują pracownicy
Gminy Tarnów oraz Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Tarnów. Nie ma więc potrzeby zatrudniać zewnętrznej firmy, co przekłada się
na znaczne oszczędności, dzięki czemu możemy zasadzić więcej roślin zielonych na terenie naszej gminy – mówi wójt gminy Tarnów
Grzegorz Kozioł.

Straż gminna radzi

Parkując w zimie nie utrudniaj ruchu
Pierwsze opady śniegu mamy już za
sobą. Jak co roku biały puch sprawia nam
problemy w dotarciu w sposób bezpieczny do wyznaczonego celu. Niejednokrotnie problem z punktualnością sprawia,
że chcąc nadgonić stracony czas jesteśmy
„zmuszeni” do zwiększenia prędkości,
a co za tym idzie, bezpieczeństwo nie tylko nasze oraz naszych pasażerów, ale i innych uczestników ruchu drogowego jest
w sposób realny zagrożone. Dodatkowo,
w okresie zimowym mamy do czynienia
ze zmieniającymi się w sposób
szybki i nieprzewidywalny warunkami
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atmosferycznymi, które powodują ograniczenie widoczności, a zalegający śnieg
oraz lód na jezdni wydłuża drogę hamowania nawet o kilkadziesiąt metrów.
Funkcjonariusze Straży Gminnej właśnie
w zimowym okresie odnotowują również
zwiększoną ilość interwencji dotyczących
niewłaściwego parkowania samochodów,
które pozostawione przed bramą wjazdową
zawężają pas drogowy.
- Zalegający śnieg sprawia duży problem
w bezpiecznym ominięciu przeszkód znajdujących się na jezdni. Do takich sytuacji często
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dochodzi w miejscach gdzie obowiązują znaki
drogowe uniemożliwiające nam parkowanie,
a dotyczy to w dużej mierze strefy zamieszkania, na której pozostawienie pojazdu możliwe
jest tylko w miejscu wyznaczonym. Dlatego
starajmy się, aby samochody znajdowały
się za ogrodzeniem naszych nieruchomości,
gdyż pozostawienie ich na jezdni dodatkowo
utrudnia pracę firmom dbającym o to, aby
drogi na terenie naszej gminy były dobrze i jak
najszybciej odśnieżone – radzi komendant
Straży Gminnej Arkadiusz Łucarz.

FELIETON
NASZE
SPRAWY
Pod Okiem Opatrzności

Opatrzność Boża daje nam ludzi wzywających Europę,
by powróciła do starych korzeni chrześcijańskich
Historia zbawienia ludzkości zapisała wiele
opatrznościowych znaków. Niestety, świat nie
zawsze ich słuchał i nie zawsze prawidłowo odczytywał. Sto lat temu Matka Boża w Fatimie
dała sygnały ostrzegawcze wzywające do pokuty i nawrócenia, do odmawiania Różańca. Tym
sygnałom towarzyszyła nadzieja: „póki żyjemy,
nic nie jest stracone”. Ale byłoby zuchwalstwem
nadużywać Miłosierdzia Bożego. W roku 1846
w La Salette we Francji, Maryja zapłakała, aby
tym znakiem nawrócić świat. Opatrznościowym
znakiem ostrzegawczym dla ludzkości był Jan
Paweł II, który ostrzegał świat przed desakralizacją: „Europo, gdzie podziały się twoje chrześcijańskie korzenie? Co się z tobą stało?”. Przy
Grocie w Lourdes we Francji 15 sierpnia 1983 r.
przypomniał Francuzom: „Otrzymaliście bogate
dziedzictwo wiary i chrześcijańskiej tradycji. Nie
pozwólcie, by młode pokolenia bezradnie trwały
w ignorancji religijnej”. Po czym Ojciec Święty
przestrzegał: „Dzisiaj nawet poczucie grzechu
częściowo zanikło dlatego, że ginie poczucie
Boga. Chciano zbudować humanizm bez Boga...
Sumienia się zaćmiły i jak podczas grzechu pierworodnego nie odróżniają już dobra od zła”. Te
słowa Papieża – Polaka choć wypowiedziane 30
lat temu, są dzisiaj nadal aktualne. A ateistyczny

Zachód najchętniej odciąłby się od swych chrześcijańskich korzeni. Pozbyłby się świątecznych
choinek stawianych w miejscach publicznych, by
nie razić uczuć innowierców lub ateistów. Europa
przeżywa kryzys religijny i kryzys tożsamości, co
związane jest z napływem imigrantów.
Warto posłuchać tego, co na temat religijności Zachodu powiedział przebywający w Polsce,
watykański kardynał Robert Sarah: „Zachód
osiągnął postęp technologiczny i rozprzestrzenia
swoją kulturę. Jednak obecnie przechodzi ogromny kryzys religijny i organizuje rebelię przeciwko
Panu Bogu. Promuje przyzwolenie na zabijanie
niepełnosprawnych, starszych i chorych. Uchwala
prawa pozwalające na aborcję i eutanazję... W to
niszczenie narodów wpisuje się destrukcyjna polityka migracyjna. Ideologia liberalnego indywidualizmu promuje mieszanie się, które ma zatrzeć
naturalne granice ojczyzn, kultur i prowadzi do
świata postnarodowego i jednowymiarowego, w
którym jedynymi kryteriami będzie konsumpcja i
produkcja”. A przecież – jak mocno zaakcentował
kardynał R. Sarah – cały dorobek cywilizacyjny
Europy powstał na gruncie nauki Chrystusa.
W katolickiej gazecie „Nasz Dziennik” z dnia
7-8 października 2017 r. przeczytałem, że „lewica polityczna sprzyja dziś niekontrolowanemu

napływowi imigrantów, widząc w nim sposób
rozbicia naszych tradycyjnych struktur i uzyskania przy okazji plastycznych mas ludzkich,
którymi mogłaby manipulować”.
W kontekście powyższych zagrożeń, potrzebne jest cierpliwe poruszanie sumień oraz odradzanie świadomości doprowadzającej do przebudzenia Europy. Trzeba budować Europę na
zdrowych fundamentach - na Bogu, na prawie
naturalnym, na poczuciu przynależności narodowej.
Trzeba dziś powiedzieć: otwórzmy drzwi
Chrystusowi, powróćmy do wartości, które budowały kulturę europejską, wspaniałą sztukę,
wielkie katedry, które stworzyły uniwersytety,
szpitale, cudowną muzykę i poezję – to wszystko, co stanowi o wielkości Europy, to wszystko,
co wypływa z chrześcijaństwa.
W poczuciu odpowiedzialności za święty,
powszechny czyli katolicki i apostolski Kościół
módlmy się za inne narody Europy i świata, aby
zrozumiały, że trzeba wrócić do chrześcijańskich
korzeni kultury. Módlmy się za naszą Ojczyznę i
naszych Rodaków, abyśmy pielęgnowali religijne
dziedzictwo otrzymane od naszych ojców.

ks. dr Tadeusz Wolak

Tajne przepisy naszych gospodyń
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