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Ponad dwadzieœcia tysiêcy osób uczestniczy-
³o w tegorocznych Do¿ynkach Gminy Tarnów,
które odby³y siê w dniach 17-18 sierpnia w
Zbylitowskiej Górze. W ci¹gu dwóch dni Œwiê-
ta Plonów organizatorzy przygotowali niezli-
czone atrakcje, których ukoronowaniem by³
niesamowity koncert legendy polskiej mu-
zyki – zespo³u „Perfect”. Wydarzenie zorga-
nizowano dziêki hojnemu, zarówno finanso-
wemu jak i rzeczowemu wsparciu licznych
sponsorów oraz œrodkom pozyskanym z ze-
wn¹trz.

Swojskie zabawy i wiejskie
konkursy, zabawa taneczna

W sobotę, 17 sierpnia każdy kto pojawił się
na stadionie LKS Dunajec znalazł atrakcje
dla siebie. Mieszkańcy gminy Tarnów oraz
regionu chętnie więc z nich korzystali przy-
bywając tłumnie do Zbylitowskiej Góry.
Paweł Mleczko z RDN Małopolska prowadził
konkursy i zabawy, które zakończyły się
wspólnym polonezem na kilkadziesiąt par.
Następnie bawiono się przy muzyce zespołu
Venus. Dużą popularnością cieszyły się punk-
ty gastronomiczne oraz wesołe miasteczko
„Żakoland”, z którego atrakcji korzystali nie
tylko najmłodsi.

Dziêkczynienie
W niedzielę, 18 sierpnia uroczystości do-

żynkowe rozpoczęła Mszą święta pod prze-
wodnictwem biskupa-seniora Władysława
Bobowskiego, której koncelebransami byli
proboszczowie ze Zbylitowskiej Góry i Zgło-

Nasze
œmieci…
To ju¿ trzeci miesi¹c, od kiedy „wyproduko-
wane” przez nas œmieci sta³y siê w³asnoœci¹
gminy, która przejê³a odpowiedzialnoœæ za
gospodarowanie nimi. Wymaga³o to stworze-
nia nowego systemu, który – choæ mo¿na go
by³o budowaæ od pewnego czasu – musia³
„ruszyæ” praktycznie z dnia na dzieñ, wraz z
magiczn¹ dat¹ – 1 lipca.

A zbudowanie nowego systemu to tak jak
zbudowanie nowego domu – niby wszystko
nowe, niby wszystko gra, ale diabeł jak zwy-
kle tkwi w szczegółach. Tak, jak w nowym
domu, kiedy okazuje się, że okno za nisko,
gniazdko nie tam gdzie potrzeba, a drzwi
mogłyby być w innym miejscu, również i w
systemie usuwania odpadów nie wszystko
jeszcze „gra” tak, jak powinno. – Nie poprze-
stajemy jednak tylko na konstatacji, że nie
wszystko dobrze funkcjonuje. System jest cią-
gle modyfikowany i udoskonalany – zapew-
nia zastępca wójta gminy Tarnów Sławomir
Wojtasik. – Uważnie wsłuchujemy się w gło-
sy i w oparciu zarówno o nie, jak i o własne
spostrzeżenia staramy się nadal zmianom
taki kierunek, aby cały system działał spraw-
nie z korzyścią dla mieszkańców – podkre-
śla. Aby wszyscy mogli w pełni z tego syste-
mu korzystać, dlatego również i w tym nu-
merze „Nowin” dorzucamy garść przydat-
nych informacji i przypomnień w zakresie
gospodarowania odpadami komunalnymi w
gminie Tarnów.

Op³aty
Kwestia odpłatności za wywóz śmieci była

już opisywana zarówno na łamach „Nowin”,
jak i na stronie internetowej gminy Tarnów,
niemniej jednak – ponieważ nadal budzi wie-
le pytań i wątpliwości – warto ją jeszcze raz
przypomnieć. Nie będzie rachunków ani na-
kazów płatniczych. Opłaty należy wnosić bez
wezwania w sposób uznany przez danego
mieszkańca za dogodny – albo w trybie mie-
sięcznym, albo z góry na dowolny czas. Moż-
na wpłacić gotówkę w kasie urzędu, przele-
wem na rachunek bankowy (BSR w Krako-
wie o/Tarnów nr 08 8589 0006 0250 0926
0360 0001) albo bezpłatnie w tarnowskim
oddziale Banku Spółdzielczego Rzemiosła (ul.
Kaczkowskiego 7). - Od nowego roku planu-
jemy wprowadzenie płatności masowych po-

bic: ks. Józef Kaczmarski i ks. Andrzej Mi-
kulski. – To uroczystość dziękczynna za plo-
ny ziem. To uroczystość, w której chcemy
złożyć słowa uznania tym, którzy nas żywią.
To uroczystość, która nam każe modlić się
za ojczyznę, aby w niej poszanowane prawa
boskie i ludzkie. To uroczystość wiary, bo
wszystko, co tutaj się dzieje wyrasta z wiary
– podkreślał biskup Władysław Bobowski, tej
ostatniej wspomnianej kwestii – wierze po-
święcając swoją homilię. O oprawę liturgiczną
dożynkowej Eucharystii zadbali samorządow-
cy i mieszkańcy gminy. Obecni byli prawie
wszyscy radni gminy Tarnów. Z szesnastu
pocztów sztandarowych najliczniej reprezen-
towani byli strażacy, kolejne poczty sztanda-
rowe reprezentowały gminne szkoły, obecny
był też poczet sztandarowy gminnego Koła
Polskiego Stronnictwa Ludowego. Na zakoń-
czenie Mszy świętej Biskup-Senior poświęcił
wieńce dożynkowe wykonane przez grupy
mieszkańców z Białej, Błonia, Jodłówki-Wa-
łek, Koszyc Wielkich, Poręby Radlnej, Tar-
nowca, Woli Rzędzińskiej I, Woli Rzędzińskiej
II, Zawady i Zbylitowskiej Góry.

Oficjalne obrzêdy do¿ynkowe
Bezpośrednio po zakończeniu religijnego

dziękczynienia za zebrane plony rozpoczęła się
oficjalna część dożynkowych uroczystości.
Imprezę prowadzili pracownicy gminnego
Centrum Animacji Kulturalnej Anna Pieczar-
ka i Eugeniusz Wojtarowicz. Jako pierwszy
wystąpił wójt Grzegorz Kozioł, który przypo-

dokończenie na stronie 14dokończenie na stronie 8
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O tym, jakich formalnoœci nale¿y dope³niæ,
jeœli chce siê wybudowaæ ogrodzenie, na
³amach „Nowin” ju¿ pisaliœmy. Jak siê jed-
nak okazuje, nie wszyscy i nie do koñca maj¹
œwiadomoœæ, ¿e ogrodzenia nie mo¿na wy-
budowaæ ot tak sobie, wed³ug w³asnego
uznania. – Mimo, ¿e zwracaliœmy ju¿ uwagê
na narastaj¹cy problem nielegalnie wybudo-
wanych ogrodzeñ, w ostatnim czasie da³o siê
zaobserwowaæ, ¿e nic siê w tej kwestii nie
zmieni³o, a wielu mieszkañców zaczê³o bu-
dowaæ ogrodzenia bez dope³nienia wymaga-
nych formalnoœci – podkreœla kierownik re-
feratu zagospodarowania przestrzennego
Wioletta Kaliwoszka-Kawula. Dlatego te¿
uznaliœmy, ¿e warto przypomnieæ naszym
czytelnikom, jak wygl¹da procedura przed
przyst¹pieniem do prac budowlanych.

Należy zacząć od złożenia wniosku w spra-
wie ustalenia lokalizacji ogrodzenia w urzę-
dzie gminy. Do wniosku należy dołączyć ko-
pię mapy zasadniczej lub mapy do celów pro-
jektowych z zaznaczeniem przebiegu plano-
wanego ogrodzenia. Po uzyskaniu opinii z
urzędu gminy, należy złożyć wniosek w Sta-
rostwie Powiatowym na ul. Narutowicza 38
w Tarnowie, dołączając do niego wspomnianą
opinię. Zgodnie z prawem budowlanym zgło-
szenia do starostwa zamiaru budowy wyma-
gają ogrodzenia od strony dróg, ulic, placów,
torów kolejowych i innych miejsc publicznych
oraz ogrodzenia o wysokości powyżej 2,20
metra.

Sytuowanie ogrodzeń od strony dróg jest
jednym z istotniejszych elementów kształto-
wania warunków komunikacyjnych w tere-
nie. Brak wystarczającego pasa drogowego
powoduje bardzo duże problemy w przypad-
ku budowy lub modernizacji dróg. Jednym z
najczęściej pojawiających się problemów to
brak możliwości budowy jezdni, na której

rząd Gospodarki Wodnej w Krakowie pozy-
tywnie na te nasze prośby odpowiedział. Za-
warliśmy porozumienie, na mocy którego
obie strony zobowiązały się do przygotowa-
nia decyzji administracyjnych niezbędnych do
prowadzenia prac, a gmina Tarnów zobowią-
zała się dodatkowo do zlecenia wykonania
stosownej dokumentacji. Dokumentację tę
przygotowaliśmy, pokrywając koszty z nasze-
go budżetu – podkreśla.

Niezależnie od umocnienia prawego brze-
gu Dunajca zostanie wykonana rekultywacja
zbiornika pożwirowego polegająca na wypro-
filowaniu jego brzegów, wykonaniu kamien-
nej opaski w miejscach atakowania przez
wody Dunajca oraz umocnienia faszynowe
powyżej zabezpieczeń z kamiennych koszy. -
Po zakończeniu tych prac gmina zyska ko-
lejne atrakcyjne miejsce, tym razem dla węd-
karzy – dodaje Sławomir Wojtasik.

(pw)

Wandale zniszczyli
drzewka w Tarnowcu

Nieznani sprawcy dokonali w Tarnowcu
złośliwego aktu wandalizmu, niszcząc za-
sadzone przy drodze wojewódzkiej młode
drzewa. Szkoda jest tym dotkliwsza, że w
zasadzenie drzewek włączyło się wiele osób.
Dzieci z miejscowej szkoły zaprojektowały
miejsce ich posadzenia, pracownicy gminni
wraz z pracującymi pod ich nadzorem osa-
dzonymi z zakładu karnego przez kilka dni
je sadzili, a sami mieszkańcy Tarnowca co-
dziennie podlewali rośliny, dbając, by nie
zniszczyły ich panujące w tym roku upały.
Przez czyjąś głupotę wiele pracy ludzkich
rąk poszło więc na marne.

 - Wandale celowo i z premedytacją idąc
wzdłuż drogi sukcesywnie nacinali drzew-
ka używając do tego celu prawdopodobnie
sekatora, co spowodowało ich całkowite ob-
umarcie. Sprawa została zgłoszona  na po-
licję – informuje zastępca komendanta Stra-
ży Gminnej Marian Marszałek.

Drzewka zostały posadzone w trakcie
przeprowadzanych corocznie akcji popra-
wiania wyglądu miejsc publicznych i pasów
drogowych na terenie gminy poprzez po-
rządkowanie oraz sadzenie roślinności –
drzewek i kwiatów. - Było tak ładnie. Dro-
ga dzięki drzewkom i kwiatom wyglądała
radośnie. Podlewaliśmy z sąsiadami rośli-
ny, każdy wzdłuż swojej posesji, aby nie
uschły z braku deszczu. Przykro, że ktoś
zniszczył całą naszą pracę. Komu one tam
przeszkadzały? Przecież nic na ich znisz-
czeniu nie zyskał, bo drzewka tylko złośli-
wie naciął, więc dlaczego? - zadaje pytanie
pani Maria, mieszkanka Tarnowca.

Jej zdanie podziela również zastępca wójta
gminy Tarnów Sławomir Wojtasik. – To dla
nas zupełnie niezrozumiała sytuacja. Miejmy
nadzieję, iż uda się ustalić sprawców, by każ-
dy, komu podobny pomysł przyjdzie do gło-
wy, wiedział, że nie może czuć się bezkarny i
zastanowił się dwa razy – podsumowuje.

(ek)

Jak wybudowaæ
ogrodzenie…

bezpiecznie mogłyby się minąć dwa samocho-
dy, brak możliwości budowy chodnika dla
pieszych, jak również brak pasów zieleni, na
których w zimie można gromadzić śnieg, nie
zasypując chodników i nie niszcząc ogrodzeń.
- Brakuje również miejsc na sytuowanie w
odpowiednich odległościach od siebie w pa-
sie drogowym kanalizacji sanitarnej i odwod-
nienia, sieci energetycznej, gazowej czy wod-
nej. Przykładem może być ul. Promienna w
Koszycach Małych, gdzie od kilku lat nie
możemy prawidłowo zaprojektować drogi –
podkreśla zastępca wójta Sławomir Wojtasik.

Na tę wiadomość mieszkańcy Zbyli-
towskiej Góry czekali od lat: prawy
brzeg Dunajca wreszcie doczeka się
umocnienia. Regionalny Zarząd Gospo-
darki Wodnej w Krakowie zawarł już z
wyłonionym w drodze przetargu wyko-
nawcą umowę na wykonanie dokumen-
tacji przedsięwzięcia oraz uzyskanie
niezbędnych decyzji i zezwoleń. Wszyst-
ko wskazuje na to, że kwestia umocnie-
nia prawego brzegu Dunajca, o co od lat
zabiegał gminny samorząd, zmierza ku
szczęśliwemu finałowi.

- Sprawa ma już swoją historię – relacjo-
nuje zastępca wójta Sławomir Wojtasik. -
Nikogo nie trzeba przekonywać, jak groźną
rzeką jest Dunajec, a powódź sprzed kilku lat,
która kompletnie zniszczyła boisko w Zbyli-
towskiej Górze, stale nam o tym przypomi-
na. Dlatego monitowaliśmy w tej sprawie, a
na szczęście w ubiegłym roku Regionalny Za-

Dunajec bezpieczniejszy

Warto dodać, że kary i opłaty legalizacyjne
za nielegalnie wybudowane ogrodzenia są nie
tylko dotkliwe, ale również nieuniknione. Na
dodatek, w wielu przypadkach nie ma możli-
wości legalizacji już wybudowanych ogro-
dzeń. Bliższe informacje i niezbędne formu-
larze dostępne są na stronach internetowych
Urzędu Gminy Tarnów (www.gmina.tar-
now.pl) i Starostwa Powiatowego (www.po-
wiat.tarnow.pl). Dodatkowe informacje moż-
na uzyskać w referacie Zagospodarowania
Przestrzennego Urzędu Gminy Tarnów pod
nr tel. 14 6880117 lub 14 6880138.

(wk)
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WYDARZENIA

reklama

Szko³y w gminie Tarnów s¹ dobrze przygoto-
wane do nowego roku szkolnego 2013/2014
– taka konkluzja wyp³ywa ze spotkania rad-
nych gminy Tarnów z dyrektorami szkó³ pod-
czas posiedzenia Komisji Oœwiaty, które od-
by³o siê we wtorek, 27 sierpnia w Radlnej.
Przekazujemy garœæ informacji, z którymi
przedstawiciele samorz¹du zapoznali siê
podczas spotkania.

W 93 oddziałach szkół podstawowych uczy
się 1400 uczniów, co oznacza, że średnio do
jednego oddziału w szkole podstawowej w
gminie Tarnów uczęszcza 15 uczniów. Nato-
miast w gimnazjach na terenie gminy Tar-
nów w 29 oddziałach uczy się obecnie 682
uczniów, czyli średnio w oddziale znajduje się
24-25 uczniów. W tym roku szkolnym nowy
organ prowadzący – po doświadczeniach
związanych z prowadzeniem szkoły podsta-
wowej w Zawadzie – podjął decyzję o utwo-
rzeniu w tej szkole również gimnazjum. W
bieżącym roku szkolnym będzie to jedna dzie-
więcioosobowa klasa. Największym proble-
mem oświaty w gminie Tarnów jest demo-
grafia. Liczba dzieci w szkołach systematycz-
nie spada. Jeśli w roku szkolnym 2008/2009,
w szkołach podstawowych i gimnazjalnych,
było ich 2520 to w roku 2013/14 – jest ich
tylko 2082, co oznacza spadek o blisko 20%.
Tylko w porównaniu do ubiegłego roku w
gminie Tarnów jest o 85 uczniów mniej.
Mimo to nie ma drastycznego spadku zatrud-
nienia wśród nauczycieli. Definitywnie na
podstawie art. 20 Karty Nauczyciela pracę
straciła tylko jedna osoba, ale jest też kilka

osób, które wyraziły zgodę na pracę w zmniej-
szonym wymiarze godzin. Wydatki z gmin-
nej kasy na oświatę w tym roku sięgną kwo-
ty prawie 26 milionów złotych przy subwen-
cji w wysokości 19,2 miliona.

W okresie wakacji w większości szkół pro-
wadzone były głównie bieżące prace konser-
watorsko-remontowe polegające na malowa-
niu ścian sal lekcyjnych, korytarzy czy szat-
ni, renowacji podłóg i mebli i urządzeń, pra-
cach porządkowych wewnątrz i na zewnątrz
budynków, nasadzeniach zieleni. Dodatkowo
w Łękawce zamontowano nowe rynny, w Bło-
niu dokonano modernizacji ogrodzenia bo-
iska, w Porębie Radlnej wykonano remont
schodów gospodarczych, a w Jodłówce-Wał-
kach uszczelniono dach nad szatnią oraz
wymieniono część rynien. W Zespole Szkół
Publicznych zakończyła się rozbudowa obiek-
tu i cała szkoła zyskała nową elewację, obok
szkoły w Zawadzie wybudowany został kom-
pleks boisk, zaś w Koszycach Małych rozpo-
częła się budowa sali gimnastycznej.

Radnych pracujących w Komisji Oświaty
interesowało też funkcjonowanie szkół i
przedszkoli, które od 1 września ubiegłego
roku zostały przekazane innym organom pro-
wadzącym. Na ten temat wypowiadały się
zarówno osoby reprezentujące organy prowa-
dzące, jak i reprezentanci rodziców. – W ostat-
nim roku nie spotkałam się z żadną nega-
tywną uwagą mojego dziecka na temat szko-
ły – mówiła o szkole w Koszycach Małych
Barbara Babiarz. – Chętnie chodzi do szko-
ły, jest bardzo dużo zajęć dodatkowych. Tra-

fiła nam się osoba z dużym zaangażowaniem
– podkreślała, zwracając uwagę na zaanga-
żowanie kierującej koszycką placówką Jadwi-
gi Siembab. Jednocześnie Barbara Babiarz,
dziękując za zainteresowanie szkołą przez
samorząd wyrażające się choćby w budowie
sali gimnastycznej, w kontekście możliwości
zmian personalnych w przyszłości zwracała
uwagę na obawy rodziców związane z ewen-
tualną utratą zainteresowania szkołą przez
przedstawicieli samorządu. Na dostosowanie
miejscowej szkoły do potrzeb uczniów zwra-
cała uwagę Renata Bednarz z Zawady. – Re-
lacje rodziców ze szkołą są bardzo dobre. Je-
steśmy bardzo zadowoleni – konkludowała,
podkreślając otwartą postawę prowadzącego
szkołę Krzysztofa Nowaka. Głos w dyskusji
jako rodzic zabrał m. in. również radny Je-
rzy Kosiba. – Byłem przeciwny zmianom, ale
widzę, że przyniosły one pozytywne efekty.
Dostrzegam psychologiczną zmianę w podej-
ściu pracowników przedszkola – podkreślał.
Zarówno rodzice, jak o osoby kierujące pla-
cówkami podkreślały także w ciągu minio-
nego roku znaczną poprawę wyposażenia
obiektów, choćby w tablice multimedialne,
które zastąpiły tradycyjne tablice z kredą.

Niezależnie od informacji uzyskanych na
posiedzeniu Komisji Oświaty, radni postano-
wili z sytuacją przekształconych szkół zapo-
znać się na miejscu. – Spotkamy się z rodzi-
cami na zebraniach i wtedy zajmiemy osta-
teczne stanowisko – podkreślał przewodni-
czący komisji Grzegorz Drwal.

(pw)

Rozpocz¹³ siê nowy rok szkolny
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miejscowym kościele parafialnym. W so-
botę, 6 lipca, drużyny wystartowały w
rozgrywkach eliminacyjnych. W ich wy-
niku wyłoniono cztery zwycięskie druży-
ny, które przeszły do finałowej rozgryw-
ki w niedzielę, 7 lipca. Zwyciężyła OSP
Zakrzów, przed „Dziewiątkami” i „Nie-
bieskimi Misiami”, na czwartym miejscu
wśród finalistów uplasowała się druży-
na gospodarzy z OSP Zgłobice.

Dzieñ pamiêci w Bia³ej
W niedzielę, 21 lipca zostały zorgani-

zowane uroczystości w Białej upamiętnia-
jące 69 rocznicę potyczki drużyny Sza-
rych Szeregów z Mościc i bohaterską
śmierć trzech żołnierzy w walce z Niem-
cami. Uroczystość rozpoczęła się Mszą
św. w miejscowej kaplicy, a po jej zakoń-
czeniu nastąpił przemarsz uczestników
pod pomnik upamiętniający poległych
harcerzy, gdzie dzieci z miejscowej szko-
ły pod kierunkiem Anny Niedojadło za-
prezentowały etiudę teatralno-muzyczną
zatytułowaną „Polakiem być” według sce-
nariusza Mirosława Poświatowskiego.
Następnie miały miejsce okolicznościowe
wystąpienia oraz złożenie kwiatów. Jak
co roku w uroczystościach wziął udział

jeden z bohaterów tamtych wydarzeń
Zdzisław Szymanowski. Oprócz przedsta-
wicieli gminnego samorządu na uroczy-
stość przybyli senator Kazimierz Wiatr i
poseł Józef Rojek, samorząd powiatu tar-
nowskiego reprezentował radny Tomasz
Stelmach, a samorząd Tarnowa – Grze-
gorz Gotfryd. W uroczystościach wzięli
także udział dyrektorzy placówek oświa-
towych gminy Tarnów, harcerze, przed-
stawiciele Komisariatu Policji Tarnów-
Centrum i tarnowskiej WKU.

Learning enterprises po
raz kolejny

Uczniowie Szkoły Podstawowej ze
Zgłobic już po raz szósty w okresie wa-
kacji uczestniczyli w lipcu programie
„Learning Enterprises”, w ramach któ-
rego wolontariusze z krajów angielsko-
języcznych uczą swojego języka na całym
świecie. Adam – student z New Jersey w
USA, przez cztery tygodnie prowadził w
zgłobickiej szkole zajęcia językowe w
trzech grupach wiekowych. Zajęcia dla
uczniów były całkowicie bezpłatne. (red)

festynu rodzinnego. Uroczystościom to-
warzyszyła akcja honorowego krwiodaw-
stwa „Ognisty ratownik – gorąca krew”,
realizowana w miejscowym ośrodku
zdrowia przez pracowników „Center-
Medu”, w której licznie
uczestniczyli  nie tylko
strażacy,  a le  również
mieszkańcy.

Turniej
siatkówki
pla¿owej w
Zg³obicach

Obchodom rocznicy 85-
lecia zgłobickiej OSP to-
warzyszył turniej siat-
kówki  plażowej ,  który
zgłobiccy ochotnicy kiero-
wani przez prezesa Bartosza Łaśkę we
współpracy z gminnym Centrum Anima-
cji Kulturalnej zorganizowali już po raz
drugi. Boisko usypano na parkingu przy

85 lat zg³obickiej OSP
W dniach 6-7 lipca w Zgłobicach miej-

scowa jednostka OSP świętowała osiem-
dziesięciopięciolecie powstania. - Dwu-
dniowe obchody połączyliśmy z akcją ho-
norowego krwiodawstwa oraz turniejem
siatkówki plażowej. W trakcie niedziel-
nych uroczystości nastąpiło również
przekazanie remizy wraz z gruntem
zgłobickiej OSP przez samorząd gminy
Tarnów. Poświęcono rzeźbę św. Floria-
na wykonaną podczas ubiegłorocznego
pleneru rzeźbiarskiego, a która od tej
pory stanie przed miejscową remizą –
relacjonuje prezes zgłobickiej jednostki
Bartosz Łaśko. W trakcie uroczystości
srebrnym Medalem „Za Zasługi Dla Po-
żarnictwa” uhonorowany został Łukasz
Halibożek, natomiast brązowy medal
otrzymali: Katarzyna Molek, Dariusz
Biel, Mariusz Grzywa, Jarosław Kieć,
Dawid Kowalski i Jakub Winkowski. Po
zakończeniu oficjalnej części uroczysto-
ści strażacy wraz z gminnym Centrum
Animacji Kulturalnej zaprosili wszyst-
kich do wspólnej zabawy w atmosferze
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Dożynkowego w kategorii wieńca współ-
czesnego. Sukces reprezentującej gminę
Tarnów grupy wieńcowej z Nowodworza
jest tym większy, iż do Powiatowego Prze-
glądu Wieńca Dożynkowego zgłosiły w
tym roku swoje reprezentacje wszystkie
gminy w powiecie. – Zwycięstwo w gmin-
nym konkursie było dla nas dużym suk-
cesem, a teraz okazało się, iż nasz wie-
niec wygrał też w Przeglądzie Powiato-
wym. Bardzo cieszy wygrana, bo tak dużo
pracy włożyliśmy w przygotowanie wień-
ca – mówi jeden z twórców zwycięskiego
wieńca, mieszkaniec Nowodworza, Robert
Radliński.

Obchody Bitwy
Warszawskiej

W czwartek, 15 sierpnia w Woli Rzę-
dzińskiej odbyły się gminno-powiatowe
obchody „Cudu nad Wisłą”. Uroczysto-
ści rozpoczęły się przemarszem orkiestry
dętej i grup rekonstrukcji historycznej
przez centrum wsi. Następnie na placu
obok gminnego boiska przy „Wolanii”,
ułani z 8 pułku zaprezentowali musztrę
kawaleryjską, a dowódca szwadronu za-
demonstrował widzom techniki walki
szablą i lancą. W czasie pokazu kilka-
krotnie zaterkotał długimi seriami ka-
rabin maszynowy – zasilana gazem re-
plika polskiego ckm wzór 1930. Potem
swoje umiejętności pokazali ułani kre-
chowieccy i kawalerzyści w mundurach
kozackich. Pokazy wszystkich grup spo-
tkały się z bardzo entuzjastycznym przy-
jęciem mieszkańców, a szczególnie dzie-
ci i młodzieży. Na boisku goście często-
wani byli wojskową grochówką, a ostat-
nim punktem wolańskich obchodów
rocznicy „Cudu nad Wisłą” była plene-
rowa projekcja filmu „1920 Bitwa War-
szawska”.

So³tys £êkawki w gronie
najlepszych

Marek Nowak, sołtys Łękawki zajął dru-
gie miejsce w organizowanym już po raz
piętnasty konkursie na „Najlepszego Soł-
tysa Województwa Małopolskiego AD

2 0 1 2 ” .
Rozstrzy-
g n i ę c i e
konkursu i
wyłonienie
laureatów
z grona
b l i s k o
dwóch ty-
sięcy mało-
p o l s k i c h
s o ł t y s ó w
m i a ł o
miejsce w
sobotę 17
sierpnia w
Zelkowie w
gminie Za-

bierzów. Marek Nowak sołtysem jest już
ósmą kadencję, nieprzerwanie od 1984
roku. W latach 1990-2002, przez trzy ka-
dencje był również gminnym radnym.
Wraz z synem prowadzi firmę transporto-
wo-handlową, a także małe gospodarstwo
rolne, w którym realizuje swoją życiową
pasję, jaką jest hodowla koni. W gronie lau-
reatów konkursu organizowanego przez
Małopolskie Stowarzyszenie Sołtysów zna-
lazł się już po raz drugi. Pierwszy raz wy-
różniony został w 2006 roku.

Wieniec z Nowodworza
najlepszy w powiecie

Wieniec dożynkowy reprezentujący so-
łectwo Nowodworze odniósł wielki sukces,
wygrywając Powiatowy Przegląd Wieńca

Dobra passa wolañskich
gospodyñ

Dwa przysmaki przygotowywane przez
wolańskie gospodynie – czarna kawa zbo-
żowa i siuśbak – znalazły się w gronie naj-
lepszych produktów ziemi tarnowskiej –
taką decyzję podjęła Komisja organizowa-
nego przez Powiat Tarnowski Konkursu
na „Najlepszy Produkt Ziemi Tarnowskiej
2013”. Czarna kawa zbożowa zwyciężyła
w kategorii „najlepszy napój regionalny”,
natomiast siuśbak otrzymał wyróżnienie
jako „produkt żywnościowy – danie regio-
nalne”. Wręczenie nagród miało miejsce
podczas Dożynek Powiatowych 25 sierpnia
w Radłowie. Wolańskie gospodynie odnio-
sły również sukces w plebiscycie na Naj-
lepsze Koło Gospodyń Regionu Tarnow-
skiego organizowany przez „Gazetę Kra-
kowską”, zajmując drugie miejsce. Na tej
samej pozycji plebiscyt zakończyła indywi-
dualnie Wanda Łachut. W tym konkursie
nagrody zostały wręczone podczas Doży-
nek Województwa Małopolskiego, które
miały miejsce w niedzielę, 8 września w
Rodakach, w gminie Klucze.

Gminne zawody sportowo-
po¿arnicze

W sobotę, 31 sierpnia w Koszycach Wiel-
kich odbyły się Gminne Zawody Sportowo-
Pożarnicze o Puchar Wójta Gminy Tar-
nów. W zawodach, które składały się ćwi-
czeń bojowych i sztafety pożarniczej, wzię-
ło udział piętnaście drużyn. Zwyciężyła
OSP Wola Rzędzińska, zdobywając Puchar
Wójta Gminy Tarnów. Drugie miejsce za-
jęła jedna z drużyn OSP Koszyce Małe, zaś
trzecie przypadło jednostce OSP Zgłobice.
W grupie Młodzieżowych Drużyn Pożarni-
czych męskich pierwsze miejsce zajęła rów-
nież OSP Wola Rzędzińska, za nią uplaso-
wały się drużyny z Jodłówki-Wałek oraz
Zgłobic. Wśród dziewcząt MDP lepsze od
zawodniczek z Koszyc Małych, okazały się
druhny z OSP Zgłobice. (red)
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Wschodnia obwodnica Tarnowa przebiegaj¹-
ca praktycznie przez centrum Woli Rzêdziñ-
skiej, po³¹czenie krajowej czwórki z auto-
strad¹ A4 przez Zbylitowsk¹ Górê, a tak¿e
przy³¹czenie do Tarnowa Bia³ej, Zawady, Zby-
litowskiej Góry, po³owy Woli Rzêdziñskiej,
czêœci Koszyc Wielkich oraz Zg³obic a¿ po
rzekê Dunajec – to przysz³oœæ gminy Tarnów
wed³ug autorów „Studium uwarunkowañ i
kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go Gminy Miasta Tarnowa”, które w lipcu
zosta³o poddane przez w³adze miasta dys-
kusji publicznej.

- W myśl zasady „nic o nas bez nas” w środę
17 lipca wzięliśmy udział w tej dyskusji, któ-
ra odbyła się w tarnowskiej Sali Lustrzanej –
podkreśla zastępca wójta gminy Tarnów Sła-
womir Wojtasik. – Milczenie w tak ważnej
sprawie oznaczałoby aprobatę proponowa-
nych przez włodarzy miasta rozwiązań. Po-
nieważ wdrożenie tych propozycji w tych
punktach, które dotyczą naszej gminy, skut-
kowałoby dla niej negatywnie, wyraziliśmy
dobitnie nasze odrębne zdanie – zaznacza.

Oczywiście kwestią budzącą największe
emocje jest planowane poszerzenie Tarnowa.
W myśl autorów koncepcji przestałyby istnieć
w całości lub części: Biała, Zawada, Zbylitow-
ska Góra, Koszyce Wielkie, Wola Rzędzińska
oraz Zgłobice. - Jest to temat nienowy, już w
przeszłości przez władze miasta podejmowa-
ny i wielokrotnie przez nas w różnej formie
oprotestowany – mówi wójt Grzegorz Kozioł.
– Zdajemy sobie sprawę, że w studium uwa-
runkowań zagospodarowania przestrzenne-
go planistów często ponosi fantazja i wizje te
na ogół nie są wcielane w życie, niemniej jed-
nak bulwersujący jest fakt, że władze miasta
przygotowują dokument, w którym ingeruje
się w terytorium innych samorządów. To tak,
jakbyśmy my przygotowali dokument inge-
rujący w rozwiązania urbanistyczne w Krzy-
żu, Klikowej, na Rzędzinie czy Osiedlu Ko-
szyckim. Na takie działania nigdy nie będzie
naszej zgody – podkreśla.

Inną rozbieżną kwestią, na pozór całkowi-
cie odrębną, a w rzeczywistości z tematem
poszerzenia Tarnowa głęboko związaną, jest
planowany nowy przebieg drogi krajowej nr
73, która aktualnie przebiega przez miasto,
a w przyszłości miałaby tworzyć tzw. wschod-
nią obwodnicę. Rozważane są bowiem trzy
warianty. Pierwszy, od koloru jego zaznacze-
nia na mapie zwany „zielonym”, najkrótszy,
najtańszy i preferowany przez Generalną
Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad
umieszcza obwodnicę Tarnowa w całości w
jego granicach. Z tego też tytułu jego budo-
wa miałaby być w całości sfinansowana przez
miejski samorząd. Zrozumiałe jest, że wła-
dze miasta uważają go za najgorszy. Dwa
pozostałe prowadzą na dłuższych odcinkach
przez Wolę Rzędzińską, przecinając tę miej-
scowość w różnych miejscach. Władze Tar-
nowa preferują wariant II, od koloru jego
zaznaczenia nazwany „czerwonym”, który
przechodzi prawie przez centrum wsi, dzie-

Miasto dzieli gminê

łudniową obwodnicą miasta w kierunku pół-
nocnym częściowo przez teren Zbylitowskiej
Góry. - Nie ma wątpliwości, że taka droga
jest potrzebna i służyć będzie zarówno miesz-
kańcom miasta, jak i gminy, niezbędna jest
jednak mała korekta trasy, ponieważ auto-
rzy studium nie wzięli pod uwagę, że w miej-
scu, gdzie zaplanowano jej przebieg stoi nie-
dawno zbudowany hotel i zakład produkcyj-
ny – podkreśla kierownik referatu zagospo-
darowania przestrzennego Urzędu Gminy
Tarnów Wioletta Kaliwoszka-Kawula.

Pisemne uwagi do studium będzie można
składać do 14 października, w tym również
poprzez platformę ePUAP. - W imieniu gmin-
nego samorządu gminy Tarnów już to uczy-
niliśmy – podkreśla zastępca wójta Sławomir
Wojtasik.

(pw)

ląc ją na części północną i południową. W
koncepcji poszerzenia miasta droga przebie-
gająca w tym wariancie stanowiłaby granicę
pomiędzy rozszerzonym Tarnowem a okro-
joną Wolą Rzędzińską. – Jest to dla nas abso-
lutnie nie do zaakceptowania, tym bardziej,
że wjazd na tę drogę z Woli Rzędzińskiej w
tym wariancie byłby praktycznie niemożli-
wy – mówi wójt Grzegorz Kozioł. - W piśmie,
które skierowaliśmy do urzędu miasta pod-
trzymaliśmy nasze dotychczasowe stanowi-
sko, że do zaakceptowania przez nas byłby
wariant zwany niebieskim przebiegający nie-
mal po granicy Tarnowa i Woli Rzędzińskiej
– dodaje.

Trzecią, najmniej kontrowersyjną zawartą
w studium kwestią dotyczącą gminy Tarnów,
jest połączenie drogi krajowej nr 4 z auto-
stradą A4. Prowadzić ma ono od węzła z po-

Zielony, niebieski i czerwony - trzy warianty przebiegu tzw. „wschodniej obwodnicy”.
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mniał o randze dożynek i ich charakterze jako
święta dziękczynienia, a także podkreślił rolę
chleba, który zarówno w swym dosłownym,
jak i przenośnym znaczeniu stanowi centrum
dożynkowego święta. Wyraził też swój szacu-
nek dla tych, którzy nam ten chleb zapewniają
– rolników, ale także przedsiębiorców, którzy
zapewniają mieszkańcom chleb, dając pracę. -
Niestety, w dzisiejszym świecie, nie wszyscy
mają pod dostatkiem chleba. Również i w na-
szej społeczności są ludzie zagubieni, bezro-
botni, głodni. Ewangeliczne wezwanie do mię-
dzyludzkiej solidarności – „jeden drugiego
brzemiona noście” – wciąż pozostaje aktual-
ne. To ogromne wyzwanie dla nas i dla całej
naszej małej ojczyzny – podkreślał włodarz
gminy Tarnów, zapewniając, że dołoży wszel-
kich starań, aby w jego małej ojczyźnie chleb
był dzielony sprawiedliwie.

Następnie zabrali głos zaproszeni goście.
Poseł Andrzej Sztorc dostrzegł, że jego ro-
dzinna gmina coraz bardziej traci swój rolni-
czy charakter. W kontekście jej coraz bardziej
podmiejskiego charakteru odniósł się do po-
jawiających się koncepcji wchłonięcia niektó-
rych miejscowości przez miasto Tarnów.
Nasza gmina dobrze się rozwija – mówił.
Andrzej Sztorc wyraził także nadzieję na
lepszą przyszłość dla rolnictwa. Do tego sa-
mego wątku nawiązał poseł Włodzimierz
Bernacki, który przywołując słowa homilii

podkreślił, że wierze powinna nieodłącznie
towarzyszyć nadzieja. – Miejmy wiarę i na-
dzieję, że ten plon znajdzie uznanie w oczach
wszystkich polityków, że ten plon znajdzie
nabywców, którzy zapłacą uczciwą cenę –
podkreślał. – Święto dożynek to wyjątkowy
czas dzielenia się chlebem i radością – mówi-
ła posłanka Urszula Augustyn. – Miło i przy-
jemnie jest podróżować po terenie gminy, bo
wszędzie widać wspaniałą pracę jej gospoda-
rzy – dodawała. Burmistrz partnerskiego
miasta Tornal’a oprócz pozdrowień przeka-
zanych od mieszkańców tego słowacko-wę-
gierskiego miasta, dziękowała za rozszerze-
nie współpracy, która zaowocowała wymianą
dzieci i młodzieży. – Chciałabym też pogra-
tulować, bo gmina Tarnów rozwija się szyb-

ko i pięknie – zakończyła Anna Szögedi. Na-
tomiast Urszula Tomasik, reprezentująca
Wójta gminy Mielnik w kontekście dożynek
zwróciła uwagę na szczególną rolę małej oj-
czyzny w życiu człowieka. – Życzę Państwu,
abyście nadal byli wpatrzeni w swój region
jako ten najpiękniejszy – mówiła.

Po wystąpieniach gości nastąpił obrzęd
dożynkowy. Jego autorkami tradycyjnie już
były członkinie Wolańskiego Koła Gospodyń
Wiejskich. W finale obrzędu, na który złoży-
ły się recytacje i przyśpiewki, gospodynie z
Woli Rzędzińskiej zaprosiły na scenę staro-
stów Józefę Kubalę oraz Stanisława Ptaka
i wręczyły im chleb, który ci przekazali wło-
darzowi gminy z poleceniem jego sprawiedli-
wego podziału pomiędzy mieszkańców. Na-
stępnie pokrojonym chlebem przedstawicie-
le samorządu poczęstowali gości obecnych na
uroczystości.

Rozstrzygnięto też konkurs wieńca dożyn-
kowego. Jury – Anna Frühauf, Danuta Gębiś
i Anita Ruszel – w kategorii wieńca tradycyj-
nego najwyżej oceniło dzieło grupy wieńco-
wej z Nowodworza. Na drugim miejscu zna-
lazł się wieniec z Poręby Radlnej, zaś na trze-
cim wieniec z Białej. Natomiast wśród wień-
ców współczesnych najlepszy okazał się wie-
niec ze Zbylitowskiej Góry, drugie miejsce
zajęło dzieło grupy wieńcowej z Zawady, a na
trzecim miejscu znalazł się wieniec z Woli
Rzędzińskiej II. Pozostałe wieńce otrzymały
wyróżnienia. Ogłoszenie wyników konkursu
wieńca zakończyło oficjalną część dożynko-
wej uroczystości.

Smacznie jak w gminie Tarnów
Po niej nastąpiła zabawa. Jej uczestnicy

mogli skorzystać z licznie przygotowanych
dla nich atrakcji. Bardzo dużą popularnością
cieszyły się stoiska z gratisowym poczęstun-
kiem: bigosem, tradycyjnymi staropolskimi
wędlinami i ciastem drożdżowym. Licznie
odwiedzano również stoiska sponsorów, a
także obiekty małej gastronomii, budki z lo-
dami i napojami. Swoje specjały serwowały
wolańskie gospodynie. Żądni mocniejszych
wrażeń mogli wznieść się balonem kilkana-
ście metrów, by z tej perspektywy obejrzeć
coraz bardziej wypełniające się boisko LKS.
Stale oblegane była redakcja terenowa „Ga-
zety Krakowskiej”, gdzie można było otrzy-
mać specjalne okolicznościowe wydanie ga-
zety ze swoim zdjęciem. Nie kończyła się też
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również zdjęcia. Gdy powiedziałam perkusi-
ście, że lubię grać, podarował mi pałeczki do
perkusji – relacjonuje młoda bohaterka „Ma-
nii Pomagania”. Jej mama Agnieszka nie
ukrywa wzruszenia. – Aż takiego efektu się
nie spodziewałyśmy, przeszedł on nasze naj-
śmielsze oczekiwania. Niesamowite, że przy-
szło aż tyle osób. Chcemy podziękować
wszystkim, którzy przyczynili się do zorga-
nizowania „Manii Pomagania” – podkreśla.

Jak dodaje kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej Maria Srebro, zebrane
środki będą dla rodzin nieocenioną pomocą –
Rodziny przeznaczą pieniądze na leczenie i
codzienną rehabilitację. Znam te rodziny, te
dzieci i wiem, ile – zarówno pieniędzy jak i
zaangażowania rodziców – wymaga codzien-
na walka o ich zdrowie i życie – dodaje.

Organizatorzy zapowiadają, iż podobne
akcje będą organizowane w przeszłości. –
Dziękujemy wszystkim, którzy pojawili się w
Koszycach Małych. Te drobne datki przeka-
zywane czy na cegiełki, czy do puszek czy
zostawione przy zakupie bigosu czy słodyczy
pozwoliły na pozyskanie tak dużych środków.
Dziękujemy wszystkim ludziom dobrego ser-
ca, że mimo tych ciężkich czasów chcą przyjść
i pomóc. Wiemy, iż w naszej gminie jest wie-

Blisko 60 tysiêcy z³otych uda³o siê zebraæ
13 lipca w Koszycach Ma³ych w trakcie kon-
certu charytatywnego „Mania Pomagania”,
zorganizowanego przez Gminê Tarnów oraz
Radio RDN Ma³opolska, na którym gwiazd¹
wieczoru by³ zespó³ Enej. Ca³oœæ zebranych
œrodków przekazano rodzinom czteroletniej
Madzi, siedmioletniej Wiktorii i piêtnastolet-
niej Basi – dzieciom z terenu gminy Tarnów,
które zmagaj¹ siê z ciê¿kimi chorobami.

Wydarzeniu towarzyszyło wiele atrakcji
dodatkowych jak występy lokalnych zespo-
łów, mecz piłki nożnej, czy charytatywny tur-
niej rzutów karnych. Frekwencja przerosła
najśmielsze oczekiwania organizatorów, w
Koszycach Małych mimo deszczowej pogody
zjawiło się blisko dziesięć tysięcy osób. W
trakcie koncertu muzycy z zespołu ENEJ
oprócz wielkiego talentu pokazali też dobre
serce, przekazując całe honorarium na rzecz
chorych dziewczynek. Spotkali się również z
nimi, pozując do zdjęć i rozdając autografy.
Tym niezwykłym gestem zapewnili sobie za-
równo wdzięczność rodzin, jak i wielki sza-
cunek u organizatorów wydarzenia.

Basia nadal przeżywa spotkanie - Dosta-
łam od wszystkich autografy, zrobiłam sobie

Enej zagra³ dla Madzi, Basi i Wiktorii
le osób potrzebujących i obiecujemy, iż w
przyszłości nadal będziemy organizować tego
typu wydarzenia charytatywne – mówi Anna
Pieczarka, kierownik gminnego Centrum
Animacji Kulturalnej organizującego wyda-
rzenie.

(ek)

Wyniki zbiórki
publicznej
Stowarzyszenie Przyjació³ Gminy Tarnów
z siedzib¹ w Tarnowie, ul. Krakowska 19,
informuje ¿e w wyniku przeprowadzonej
w dniach 13 lipca – 31 sierpnia 2013 roku
zbiórki publicznej dla Madzi, Basi i Wik-
torii (Decyzja Wójta Gminy Tarnów nr
OP.5311.3.2013) zebrano 54 763,64 PLN
(s³ownie: piêædziesi¹t cztery tysi¹ce sie-
demset siedemdziesi¹t trzy z³ote szeœæ-
dziesi¹t cztery grosze). Zbiórka prowa-
dzona by³a na terenie Polski w formie
datków pieniê¿nych do puszek kwestar-
skich, cegie³ek wartoœciowych i aukcji
przedmiotów. organizator nie poniós³ z
tytu³u jej organizacji ¿adnych kosztów.
Zebrana kwota w ca³oœci zosta³a przeka-
zana rodzinom.

kolejka po losy loterii fantowej. Cały czas
czynne było wesołe miasteczko.

Wystêpy i atrakcje
Równolegle, nie mniej ciekawe rzeczy dzia-

ły się na scenie. Do łez bawili publiczność
Bogdan Kalus, Jacek Łapot, Sylwester Ma-
ciejewski i Dariusz Szweda, czyli Kabaret
Kałamasz, którego dwaj członkowie to znani
z popularnego serialu „Ranczo” bywalcy
przedsklepowej ławeczki – Solejuk i Hadziuk.
Niemałą atrakcją był koncert znanej z popu-
larnego talent-show Izabeli Mytnik śpiewa-
jącej nie tylko znane covery, ale także wła-
sne utwory. Dużo emocji wzbudziło losowa-
nie nagród głównych loterii, wśród których
znalazły się liczne, cenne, ufundowane przez
sponsorów nagrody m. in.: tablety, sprzęt agd,
rower, kursy języków obcych, kosmetyki.
Rozstrzygnięty został także konkurs na fejs-
bukowym fanpage’u gminy Tarnów, którego
zwycięzca wygrał tablet.

Koncert zespo³u „Perfect”
Jako suport przed koncertem „Perfectu”,

wystąpiła Nikola Kądziołka, która tym razem

brawurowo zaśpiewała piosenkę „Chłopiec z
gitarą”.

W tym czasie stadion w Zbylitowskiej Gó-
rze po brzegi wypełnił się fanami zespołu
„Perfect”. Wśród głośnego apaluzu na scenę
wkroczyli Dariusz Kozakiewicz, Jacek Krza-
klewski, Piotr Urbanek, Piotr Szkudelski i
Grzegorz Markowski, którzy udowodnili, że
są prawdziwymi królami polskiego rocka. W
trakcie koncertu pojawiły się niemal wszyst-
kie hity, które Polacy znają na pamięć. Była i
„Autobiografia”, i „Nie płacz, Ewka”, i śpie-
wana wspólnie z ponad piętnastotysięczną
publicznością „Kołysanka dla nieznajomej”.
Kiedy na zakończenie koncertu na scenę wje-
chał tort – prezent dla muzyków przygoto-
wany przez Piekarnię-Cukiernię „Strusinian-
ka”, ci zrobili mu pamiątkowe zdjęcie, a na-
stępnie Grzegorz Markowski autentycznie
wzruszony zaproponował, aby przekazać go
do domu dziecka. Grzegorz Markowski wraz
z zespołem nie szczędzili również uścisków,
autografów i wspólnych zdjęć niepełnospraw-
nym dzieciom ze Zbylitowskiej Góry, które
czekały na swoich idoli za kulisami, a nawet
zadedykowali jedną ze swoich piosenek pięt-

nastoletniej Basi z Tarnowca, która zmaga
się z ciężką chorobą. Znakomity koncert
„Perfektu” był ostatnim punktem tegorocz-
nych dożynek gminy Tarnów.

- Chciałbym podziękować wszystkim, któ-
rzy włożyli bardzo wiele pracy w organiza-
cję dożynek – podkreśla wójt Grzegorz Ko-
zioł. - Pracownikom gminnego Centrum
Animacji Kulturalnej oraz urzędu gminy,
sołtysowi Dariuszowi Żurkowi, radzie sołec-
kiej, pracownikom miejscowej szkoły, pre-
zesowi miejscowego LKS-u Jerzemu Goliń-
skiemu, radnym i innym mieszkańcom Zby-
litowskiej Góry – jednym słowem wszystkim
tym, którzy nie żałowali czasu oraz sił, aby
zorganizować dożynki. Na ręce Komendan-
ta Gminnego OSP Jana Michalika składam
podziękowania również strażakom, którzy
zadbali o zabezpieczenie całej imprezy oraz
kierowali ruchem. Zupełnie osobne i szcze-
gólne podziękowanie chciałbym skierować
natomiast do sponsorów, którzy jak co roku
nas nie zawiedli. To oni swoją ofiarnością
zadecydowali o rozmachu tegorocznego
święta – dodaje.

(red)
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Przy drogach gminnych powstaje prawie
ćwierć kilometra ścieżki rowerowej od drogi
zwanej „Mazurówką” w kierunku kościoła w
Zawadzie, około ośmiuset metrów liczyć bę-
dzie ścieżka, która powstanie od drogi powia-
towej do Domu Pomocy Społecznej w Nowo-
dworzu, natomiast około trzystu pięćdziesię-
ciu metrów liczyć będzie odcinek przy ulicy
„Na Młyny” w Tarnowcu.

- Dziękuję panu staroście Romanowi Łuca-
rzowi za przychylność i życzliwe podejście do
naszych wniosków o wspólną realizację budo-
wy chodników i ścieżek rowerowych przy dro-
gach powiatowych – podkreśla wójt Grzegorz
Kozioł. - Podziękowanie należy się również rad-
nym powiatowym z terenu naszej gminy: wice-
staroście – panu Mirosławowi Banachowi, człon-
kowi zarządu – panu Józefowi Lazarowiczowi
oraz panom Tomaszowi Stelmachowi i Mariu-
szowi Tyrce, którzy pokazali, że w tych trud-
nych czasach potrafią skutecznie wspierać naszą
gminę i doprowadzili tę sprawę do finału, któ-
rego wynikiem jest dofinansowanie znacznie
większe niż w poprzednich latach – dodaje.

Remiza w Bia³ej
Ponad trzysta tysięcy złotych trafi do Białej

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska, z budżetu Województwa Małopolskiego w
ramach programu Małopolskie remizy, a tak-
że budżetu gminy Tarnów na modernizację
budynku oraz otoczenia remizy Ochotniczej
Straży Pożarnej. Środki z dotacji WFOŚ – po-
nad sześćdziesiąt tysięcy złotych zostaną prze-
znaczone na termomodernizację obiektu, na-
tomiast dotacja od Marszałka – pięćdziesiąt
tysięcy – na inne prace modernizacyjne. Budy-
nek zyska nową elewację, zostanie między in-
nymi wymieniona brama garażowa, a nowa
betonowa nawierzchnia zostanie położona na
placu manewrowym przed remizą.

***
Przywołane wyżej inwestycje to wynik pra-

cy ostatnich miesięcy i aktywności w pozyski-
waniu środków zewnętrznych. O innych – a
jest ich sporo – pisaliśmy w poprzednich wy-
daniach „Nowin”. To oznacza, że mimo trud-
nych, kryzysowych czasów gmina Tarnów
nadal się rozwija . (pw)

wyposażenie. Łączny koszt prac to około dwie-
ście pięćdziesiąt tysięcy złotych.

Wiêcej pieniêdzy na drogi
Dodatkowe siedemset tysięcy złotych pozy-

skał Samorząd Gminy Tarnów na moderni-
zację dróg w gminie. Sześćset tysięcy z Mini-
sterstwa Administracji i Cyfryzacji zostało
przyznanych w ramach podziału środków na
usuwanie skutków klęsk żywiołowych, zaś sto
tysięcy pochodzić będzie z budżetu Samorzą-
du Województwa Małopolskiego, ze środków
przeznaczonych na modernizację dróg dojaz-
dowych do gruntów rolnych. Dzięki promesie
realizowana jest modernizacja ulicy Spacero-
wej w Koszycach Małych i Księżycowej w Ko-
szycach Wielkich o łącznej długości przekra-
czającej 1,2 kilometra. Natomiast dzięki po-
zyskanym z Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Małopolskiego środkom na moder-
nizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych
możliwa jest położenie prawie kilometrowej
nawierzchni asfaltowej na drodze tzw. „Na
Doły” w Łękawce oraz utwardzenie kamienną
nawierzchnią półkilometrowej drogi „Koło
Górskiego” w Porębie Radlnej.

Nowe chodniki i œcie¿ki rowerowe
przy drogach powiatowych i
gminnych

Ponad 1,2 kilometra nowych ścieżek rowe-
rowych i chodników powstaje przy drogach
powiatowych w Łękawce, Radlnej, Zgłobicach
i Błoniu, natomiast blisko 1,5 kilometra –
przy drogach gminnych w Zawadzie, Nowo-
dworzu i Tarnowcu.

Przy drogach powiatowych nowe ścieżki ro-
werowe powstają w Łękawce przy drodze pro-
wadzącej przez miejscowość w kierunku
Łękawicy – około 370 metrów, w Radlnej przy
drodze Nowodworze – Rzuchowa na odcinku
od wjazdu na drogę gminną w stronę firmy
KMK – około 220 metrów oraz w Błoniu przy
drodze Zgłobice – Szczepanowice na odcinku
od cmentarza wojennego w stronę Zgłobic –
około 440 metrów. Natomiast blisko ćwierć
kilometra liczy odcinek chodnika przy zgło-
bickiej ulicy Topolowej w kierunku Koszyc
Małych, który jest poddawany gruntownej
modernizacji.

W gminie Tarnów trwa sezon inwestycyjny.
Mimo i¿ jesieñ za pasem, pozyskane pieni¹-
dze zewnêtrzne pozwalaj¹ na realizacjê ko-
lejnych prac jeszcze w tym roku. Modernizo-
wane s¹ boiska sportowe, drogi, powstaj¹
nowe chodniki i œcie¿ki rowerowe.

Orlik w Tarnowcu
Dobiegła końca budowa tarnowieckiego

„Orlika”, którego uroczyste otwarcie miało
miejsce w sobotę, 10 sierpnia. Obiekt składa
się z dwóch nowoczesnych boisk – do piłki
nożnej o powierzchni 30x62 metra pokrytego
sztuczną trawą oraz wielofunkcyjnego o wy-
miarach 19,1x32,1 metra z powierzchnią po-
liuretanową przystosowanego do uprawiania
koszykówki, siatkówki, badmintona, tenisa
oraz siatkówki. Dodatkowo powstał budynek
socjalny z szatnią oraz parking. Kompleks
powstały w ramach projektu „Orlik 2012”
kosztował blisko 1,3 miliona złotych, co w rów-
nych częściach sfinansowało Ministerstwo
Sportu, Urząd Marszałkowski oraz gminny
samorząd. - Starania o budowę boiska wielo-
funkcyjnego w Tarnowcu trwały wiele lat.
Cieszymy się, iż udało się je zrealizować. „Or-
lik” z pewnością będzie służył zarówno doro-
słym, młodzieży, jak i dzieciom, nie tylko z
Tarnowca, ale również okolicznych miejsco-
wości – cieszy się z „Orlika” sołtys Tarnowca
Jan Nowak.

Modernizacja boisk w Bia³ej i
Porêbie Radlnej

Ponad dwieście tysięcy złotych otrzymał
samorząd gminy Tarnów z Programu Rozwo-
ju Inwestycji Sportowych Ministerstwa Spor-
tu i Turystyki na modernizację boisk sporto-
wych w Porębie Radlnej i Białej. Boisko w
Porębie Radlnej zyska nową poliuretanową
nawierzchnię. Zostanie przeprowadzony tak-
że remont trybun oraz zakupione nowe wy-
posażenie boiska. Szacowany koszt wykona-
nia tych prac modernizacyjnych to około dwie-
ście siedemdziesiąt tysięcy złotych. Natomiast
na boisku w Białej gruntownej renowacji zo-
stanie poddana dotychczasowa nawierzchnia
trawiasta. Ponadto zostaną zakupione i za-
montowane trybuny, których dotychczas w
Białej nie było. Zakupione zostanie także nowe

Nowe drogi, boiska, œcie¿ki rowerowe,
czyli gminne inwestycje
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Festyny rodzinne
Festyny rodzinne na stałe wpisały się w ka-

lendarz letnich wydarzeń kulturalnych na te-
renie gminy Tarnów. Nie inaczej było i w tym
roku. Festyny czy to rodzinne, parafialne, czy
chociażby zorganizowany w Tarnowcu z oka-
zji otwarcia „Orlika” niezmiennie cieszą się
dużą popularnością mieszkańców. Mimo wa-
kacyjnej pory na większości festynów swoimi
występami cieszyły nas występy najmłod-
szych, jak chociażby w Radlnej, gdzie podzi-
wiać można było muchomorki, księżniczki i
wokalne talenty.

Do organizacji przyłączają się pracownicy miej-
scowych szkół, którzy prowadzą loterie fantowe
oraz akcje „fundator książki”. Pozwala to pozyski-
wać zarówno fundusze dla placówek jak i książki
dla szkolnych bibliotek. W zapewnienie rozrywki
mieszkańcom włączają się też miejscowi sołtysi,
którzy na przykład proponowali mieszkańcom prze-
jażdżki konne czy też częstowali smakołykami.

Organizatorzy na każdym z festynów zapewniali
rozrywkę dla całych rodzin – od dmuchanych zam-
ków dla najmłodszych po zabawy taneczne dla do-
rosłych. - Dziękuję wszystkim, którzy włączyli się
w pomoc przy organizacji tegorocznych festynów.
Są to zabawy skierowane szczególności do miesz-
kańców danych sołectw, więc cieszy, iż sami oni
włączają się w ich organizację – mówi Anna Pie-
czarka kierownik gminnego Centrum Animacji Kul-
turalnej, głównego organizatora tych wydarzeń –
Jednak to jeszcze nie koniec, już dziś zapraszam
wszystkich na festyn „Pożegnanie lata”, który od-
będzie się 22 września w Łękawce – dodaje. (ek)

Rok szkolny już w pełni, warto
jednak wrócić wspomnieniami do
wakacji. Bogato w tym roku prezen-
towała się oferta kolonijna dla dzie-
ci z terenu gminy Tarnów, których
ponad sto pięćdziesiąt uczestniczy-
ło w letnich formach wypoczynku
organizowanych zarówno dzięki
wsparciu samorządu gminnego, jak
i pomocy uzyskanej z innych źródeł.

Dzieci w większości wypoczywały w
polskich górach. W Krynicy kolonie zor-
ganizowano ze środków Gminnego Pro-
gramu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, a także Sto-
warzyszenia Rodzin Katolickich oraz
środkom unijnym pozyskanym przez
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w ramach programu „Uwierz w siebie”.
Dzieci z rodzin rolniczych dzięki dofi-
nansowaniu Polskiego Czerwonego
Krzyża wypoczywały w Mszanie Dolnej,
a Kuratorium zaproponowało dla naj-
młodszych wypoczynek w okolicach No-
wego Targu. Samorząd gminny sfinan-
sował też pobyt kilkorga dzieci, których
dzieci korzystają z pomocy GOPS-u, na
Ukrainie. - Kolejny rok zorganizowali-

śmy letni wypoczynek dla dzieci. W ko-
loniach uczestniczyły dzieci z rodzin w
szczególnie ciężkiej sytuacji, które obję-
te są pomocą społeczną. Bez dofinanso-
wania samorządu gminnego z pewnością
ich rodzin nie byłoby stać na posłanie
swoich pociech na wypoczynek. A tak
mogły uczestniczyć w pełnych wrażeń
wyjazdach, które z pewnością przyczy-
nią się do niwelowania równic między
dziećmi – mówi Maria Srebro, kierow-
nik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej.

Z kolei blisko czterdzieścioro polskich
dzieci z Ukrainy wypoczywało na kolo-
nii leniej w Łękawce. Przez dwa tygo-
dnie zapewniono im wiele atrakcji, or-
ganizując zajęcia sportowe, rekreacyjne
czy wycieczki. Kolonia była kolejną
formą wspierania przez samorząd gmi-
ny Tarnów Polaków zamieszkujących
dawne kresy wschodnie w okolicach
Kamieńca Podolskiego na Ukrainie.
Była to dla nich okazja do poznania kra-
ju oraz możliwość podszkolenia języka
przodków - Podoba mi się tu wszystko.
Jeździliśmy na ciekawe wycieczki, ale
najbardziej lubiłam spędzać czas na
miejscu w Łękawce, gdzie jest i plac za-
baw i las. Podobało mi się w szczególno-
ści, iż byłam tu ze swoją najlepszą przy-
jaciółką – relacjonowała pobyt jedna z
uczestniczek kolonii. (ek)

reklama

Letnie kolonie dla
dzieci
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przez system indywidualnych kont. Pozwoli
to na uporządkowanie ewidencjonowania za-
deklarowanych przez mieszkańców wysoko-
ści opłat za śmieci oraz faktycznych wpłat –
zapowiada zastępca wójta Sławomir Wojtasik.

Za śmieci warto płacić terminowo – do koń-
ca każdego miesiąca, bądź z wyprzedzeniem
– bowiem opóźnienia mogą mieć konsekwen-
cje związane z dodatkowymi kosztami wyni-
kającymi z naliczania odsetek oraz kosztów
upomnienia. Na dodatek, znaczące zadłuże-
nie może się zakończyć postępowaniem eg-
zekucyjnym, czego konsekwencją może być
kolejny znaczący wzrost kosztów. W tym
miejscu warto przypomnieć, że stawki opłat
dla śmieci zbieranych w sposób selektywny
wynoszą: dla gospodarstw jednoosobowych –
10 złotych, dla dwuosobowych – 16 złotych,
dla trzyosobowych – 22 złote, dla czterooso-
bowych – 27 złotych, dla pięcioosobowych –
30 złotych, dla sześcioosobowych – 32 złote i
dla gospodarstw siedmioosobowych i więk-
szych – 34 złote. Natomiast przy odbiorze
wyłącznie odpadów zmieszanych są one od-
powiednio dwukrotnie wyższe.

Odpady niebezpieczne
Co zrobić z chemikaliami, farbami, lakie-

rami i opakowaniami po nich, bateriami, aku-
mulatorami, sprzętem elektrycznym i elek-
tronicznym oraz oponami, skoro nie można
ich wrzucać do pojemników na odpady zmie-
szane? – to pytanie z pewnością nurtuje nie-
jednego mieszkańca. Otóż tak zwane odpady
niebezpieczne – bo do takiej kategorii zali-
czone zostały wymienione przedmioty – na-
leży wrzucać do kontenerów wystawionych
podczas specjalnie zorganizowanej zbiórki.
Dla mieszkańców Woli Rzędzińskiej i Jodłów-
ki-Wałek (sektor I) kontener zostanie wysta-
wiony na placu przy ośrodku zdrowia w Woli
Rzędzińskiej 8 października w godz. 9:00-
18:00. Mieszkańcy sektora II, czyli miejsco-
wości Tarnowiec, Zawada, Nowodworze,
Łękawka, Radlna, Poręba Radlna, Koszyce
Małe, będą mogli wrzucać odpady niebez-

pieczne do kontenera ustawionego 9 paź-
dziernika w godz. 9:00-18:00 na placu przy
cmentarzy komunalnym w Tarnowcu. Nato-
miast dla sektora III (Koszyc Wielkich, Zgło-
bic, Zbylitowskiej Góry, Białej i Błonia) zbiór-
ka odpadów niebezpiecznych zostanie zorga-
nizowana 10 października. Odpady te trzeba
będzie wrzucić do kontenera ustawionego w
godz. 9:00-18:00 w Zgłobicach przy ulicy Dłu-
giej (obok posesji nr 43).

Wielkie gabaryty
Nieco wcześniej, bo jeszcze we wrześniu,

zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów
wielkogabarytowych według następującego
harmonogramu:
* Wola Rzędzińska – 16-17 września (przy
ul. „Południowej”, obok ośrodka zdrowia oraz
obok sklepu GS nr 10)
* Jodłówka-Wałki – 16-17 września (na pla-
cu obok remizy OSP – zachodni narożnik)
* Tarnowiec – 18-19 września (obok cmenta-
rza komunalnego przy ul. Spokojnej)
* Poręba Radlna – 18-19 września (na placu
obok remizy OSP)
* Radlna – 18-19 września (obok portierni
Związku Młodzieży Męskiej)
* Łękawka – 18-19 września (za mostem przy
szkole)
* Koszyce Małe – 20-21 września (na parkin-
gu przy cmentarzu komunalnym)
* Zawada – 20-21 września (obok sklepu GS)
* Nowodworze – 20-21 września (za ośrod-
kiem zdrowia)
* Zgłobice – 16-17 września (przy ul. Krętej
obok Zajazdu Dunajec oraz przy ul. Koloro-
wej od strony ul. Długiej)
* Biała – 16-17 września (na działce gminnej
obok szkoły)
* Błonie – 18-19 września (przy cmentarzu
komunalnym)
* Zbylitowska Góra – 18-19 września (naprze-
ciw budynku wielofunkcyjnego przy ul. Spor-
towej)
* Koszyce Wielkie – 20-21 września (na pla-
cu przy ul. Pocztowej)

Us³ugi dodatkowe
A co zrobić, jeśli śmieci mamy za dużo,

przeprowadziliśmy remont i nie mamy co
zrobić z gruzem, albo chcemy, żeby odpa-
dy zielone odebrane zostały bezpośrednio
z naszych posesji? W tym celu możemy
zamówić tzw. usługi dodatkowe: odbiór
odpadów zielonych, gruzu, kontener na
odpady wielkogabarytowe, czy też po pro-
stu dodatkowy pojemnik na odpady zmie-
szane. W tym celu trzeba będzie złożyć sto-
sowny wniosek, który można pobrać ze
strony internetowej www.gmina.tarnow.pl
lub otrzymać w urzędzie. Niestety, tego
typu usługi będą dodatkowo płatne. Za
pojemnik 120 l trzeba będzie zapłacić 20,41
zł, a za 240 l – 32,29 zł. Jeden worek z od-
padami zielonymi o objętości 120 l to rów-
nież koszt 20,41 zł. Odbiór 1 tony gruzu
to koszt 255,96 zł. Do tego doliczyć trzeba
opłatę za transport kontenera o pojemno-
ści 5 lub 7m3 w wysokości 194,40 zł. Tyle
samo trzeba będzie zapłacić zarówno za
transport kontenera, jak i za tonę odpa-
dów wielkogabarytowych.

Leki
Jak pozbyć się niezużytych leków, których

również nie należy wrzucać do pojemników
z odpadami zmieszanymi? Będzie je odbierać
Małopolska Kolumna Transportu Sanitarne-
go. - Zwróciliśmy się do aptek zlokalizowa-
nych na terenie naszej gminy o wydzielenie
miejsc, gdzie do specjalnie przygotowanych
pojemników można będzie wrzucać niezuży-
te i przeterminowane leki. Na razie takie
pojemniki znajdą się w aptekach w Woli Rzę-
dzińskiej, Nowodworzu i Koszycach Małych
– wyjaśnia Bogumiła Bardel, kierownik refe-
ratu inwestycji i rozwoju.

***
Jak więc widać system gospodarowania

odpadami w gminie Tarnów zaczyna działać
coraz sprawniej. O wszelkich zachodzących
w nim zmianach będziemy na naszych
łamach na bieżąco informować. (pw)

mi rodziny Marszałkowiczów dojść do poro-
zumienia. Anna Kobryń szeroko uzasadniła
swoje dotychczasowe postępowanie w tej
sprawie, aby w końcu potwierdzić, że byłaby
skłonna sprzedać działki, na których znajduje
się szkoła oraz ośrodek zdrowia, za cenę za-
proponowaną wcześniej przez wójta pod wa-
runkiem uchwalenia takiego planu zagospo-
darowania przestrzennego, w którym dział-
ka, gdzie wcześniej znajdowało się boisko,
zyskałaby przeznaczenie pod działalność ko-
mercyjną i zabudowę kubaturową.

Radni nie poprzestali na tym, zwracając się
do Anny Kobryń z pytaniami, czy w przypad-
ku spełnienia jej oczekiwań, byłaby skłonna
umożliwić gminie zakup części działki, na
której mogłoby funkcjonować boisko, a An-
drzej Prendota zaproponował, że wykona

Spotkanie Anny Kobryñ z radnymi gminy Tar-
nów, które mia³o miejsce w czwartek, 29
sierpnia, da³o pewien prognostyk odnoœnie
mo¿liwoœci w przysz³oœci zakoñczenia spo-
ru. Po wieloletnim impasie i negatywnych
emocjach, pe³nomocniczka spadkobierców
rodziny Marsza³kowiczów bodaj po raz pierw-
szy spotka³a siê rad¹ i wójtem gminy Tarnów.
Znacz¹cy w tym wszystkim jest fakt, ¿e do
tego spotkania w ogóle dosz³o, a Anna Ko-
bryñ wyartyku³owa³a swoje racje i oczeki-
wania oraz pojawi³y siê wstêpne ustalenia.

Radni nie kryli, co wyraźnie wyartykuło-
wał na początku spotkania prowadzący po-
siedzenie Stanisław Sarad, że oczekują od
Anny Kobryń określenia warunków, które
gmina miałaby spełnić, aby ze spadkobierca-

Spotkanie z pe³nomocniczk¹
spadkobierców rodziny Marsza³kowiczów

dokończenie ze strony 1

mapę, na której Pełnomocniczka spadkobier-
ców określi, jaką częścią działki byłaby skłon-
na na to boisko przeznaczyć. Anna Kobryń
stwierdziła najpierw, że na potrzeby szkolne
w zupełności powinno wystarczyć boisko
przed szkołą, które aktualnie jest pokryte
asfaltem. Ostatecznie przystała na tę propo-
zycję, kategorycznie jednak wykluczając moż-
liwość jakichkolwiek rozmów z miejscowym
klubem sportowym w jego dotychczasowym
kształcie. W odpowiedzi na tak wyartykuło-
wane oczekiwanie Józef Jamróg zadeklaro-
wał mediacje w tej sprawie.

Na zakończenie spotkania zabrał głos wójt
Grzegorz Kozioł, który podziękował za spo-
tkanie i wyraził nadzieję, że podjęte na nim
uzgodnienia, będą stanowić ważny krok na
drodze do zakończenia sporu.               (zw)
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Akademia
talentów
Prawie 1,6 miliona z³otych œrodków
unijnych pozyska³ samorz¹d gminy
Tarnów z Programu Operacyjnego Ka-
pita³ ludzki na wyrównywanie szans
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej
jakoœci us³ug edukacyjnych œwiadczo-
nych w systemie oœwiaty. To oznacza,
¿e od 1 wrzeœnia 2013 do 31 marca
2015 roku w dziesiêciu gminnych
szko³ach rozpoczê³a siê realizacja
programu „Akademia Talentów”.

- Pozyskane środki przeznaczone
zostaną na realizację zajęć w dziesię-
ciu szkołach podstawowych na terenie
naszej gminy – wymienia zastępca
wójta Elżbieta Chrząszcz – w Błoniu,
Jodłówce-Wałkach, Koszycach Wiel-
kich, Łękawce, Porębie Radlnej, Tar-
nowcu, Woli Rzędzińskiej I, Woli Rzę-
dzińskiej II, Zbylitowskiej Górze i
Zgłobicach. W sumie w 161 grupach
program obejmie około 580 dzieci –
dodaje.

- W ramach realizacji programu
Akademia Talentów dzieci z gminy
Tarnów będą mogły uczestniczyć w
dodatkowych zajęciach dydaktyczno-
wyrównawczych z języka angielskie-
go, matematyki oraz przyrody, dodat-
kowych zajęciach pozalekcyjnych
ukierunkowanych na rozwój kompe-
tencji kluczowych z informatyki, języ-
ka angielskiego, matematyki, przyro-
dy i przedsiębiorczości, a także w za-
jęciach związanych z poradnictwem i
doradztwem edukacyjno-zawodowym
– relacjonuje kierownik Zespołu Ob-
sługi Szkół i Przedszkoli Kazimierz
Koprowski.

- Dzięki uczestnictwie w tych zaję-
ciach dzieci otrzymają fachowe wspar-
cie, nadrobią zaległości z danego ma-
teriału, zminimalizują swe niepowo-
dzenia szkolne, co w konsekwencji
winno zaowocować wyższymi wynika-
mi osiąganymi przez uczniów szkół w
naszej gminie. Efektem programu
zresztą ma być wszechstronny rozwój
uczniów, obejmujący również rozwój
zdolności poznawania, obserwacji,
wyobraźni i fantazji, wzrost wiary we
własne siły oraz zaufanie do samego
siebie – podkreśla dyrektor Zespołu
Szkół Publicznych w Woli Rzędziń-
skiej Józef Lazarowicz. – Z kolei sfe-
ra poradnictwa do tej pory funkcjono-
wała u nas nie najlepiej i mam nadzie-
ję, że dzięki „Akademii Talentów” te
niekorzystne tendencje na trwałe uda
się nam odwrócić – dodaje.

Zajęcia dla dzieci mają rozpocząć się
w październiku.

(red)

Projekcjami w Koszycach Wielkich i Radlnej
zakoñczy³ siê tegoroczny cykl plenerowego
kina samochodowego „Pod chmurk¹”. Dzie-
siêæ seansów w dziesiêciu miejscowoœciach
gminy Tarnów zgromadzi³o przez ca³y waka-
cyjny okres tysi¹ce widzów z ca³ej okolicy.

W tegorocznym repertuarze znalazły się
hitowe filmy animowane, co okazało się
świetną propozycją rozrywki dla całych rodzin.
Widzowie oglądali projekcje na dużym ekra-
nie zarówno z wnętrz swoich aut, jak i z ko-
ców, kołder, krzeseł, leżaków – jednym słowem
z wszystkiego, co się do tego celu nadawało.
Dodatkowo organizator, gminne Centrum
Animacji Kulturalnej zadbało o komfort oglą-
dania, serwując wszystkim grillowane kiełba-
ski. Ważny jest fakt, iż na całość projektu po-
zyskano środki unijne. – Cały cykl kina samo-

nowym miejscu. Z mało eksponowanego i
niekorzystnego położenia przy skrzyżowa-
niu dróg, patron strażaków został bowiem
przeniesiony kilkadziesiąt metrów dalej na
nowo budowane centrum Zbylitowskiej
Góry.

Całościowy koszt modernizacji kaplicz-
ki to około szesnaście tysięcy złotych.

(zw)

Prawdziwie europejskiego rodowodu nikt
œw. Florianowi odmówiæ nie mo¿e. Ten uro-
dzony na terenie dzisiejszej Austrii rzym-
ski legionista ju¿ od 1436 roku by³ jednym
z czterech g³ównych patronów Królestwa
Polskiego, patronuje m. in. Górnej Austrii,
miastom – Linz i Chorzów, a tak¿e wyko-
nawcom zawodów wi¹¿¹cych siê z ogniem:
stra¿akom, hutnikom, kominiarzom, garn-
carzom i piekarzom.

Zarówno tak liczne stany, którym przy-
szło mu patronować, jak i sama tradycja
mocy ochrony przed ogniem spowodowa-
ły, że bardzo żywy kult tego świętego owo-
cował licznymi kapliczkami wznoszonymi
ku jego czci. Jedna z nich, stojąca w Zbyli-
towskiej Górze, a datowana na rok 1767,
właśnie doczekała się remontu.

Na modernizację figury gmina pozyska-
ła pieniądze z Małych Projektów w ramach
wdrażania lokalnej Strategii Rozwoju Sto-
warzyszenia Zielony Pierścień Tarnowa, co
oznacza, że z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich trafi do gminnej kasy prawie
trzynaście tysięcy złotych. W ramach tych
środków oraz wkładu własnego figura zo-
stała m. in. oczyszczona, usunięto z niej na-
warstwienia cementowe, przeprowadzono
dezynfekcję i odsolenie kamienia, uzupeł-
niono ubytki, dokonano impregnacji.

Tak odrestaurowaną podobiznę św. Flo-
riana umieszczono na cokole w zupełnie

chodowego udało się zorganizować dzięki po-
zyskaniu środków unijnych z Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w ra-
mach „Małych Projektów”. Cieszymy się, iż
nasza propozycja przypadła do gustu widzom,
o czym świadczy frekwencja na wszystkich
seansach. Myślę, iż w kolejnych latach posta-
ramy się zorganizować podobne wydarzenia
– mówi Anna Pieczarka, kierownik gminnego
Centrum Animacji Kulturalnej.

Cykl Kino Samochodowe „Pod chmurką”
został zorganizowany dzięki pozyskaniu środ-
ków unijnych za pośrednictwem Stowarzy-
szenia Zielony Pierścień Tarnowa z Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013 w ramach tzw. „Małych Projek-
tów”.

(ek)

Wakacyjne Kino
„Pod chmurk¹”

Europejski patron
odnowiony za unijne
pieni¹dze
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W czwartek, 8 sierpnia w urzêdzie
gminy Tarnów mia³a miejsce prezen-
tacja ksi¹¿kowej monografii Tarnow-
ca „Tarnowiec wczoraj, dziœ i ju-
tro…” W spotkaniu, obok przedsta-
wicieli gminnego samorz¹du uczest-
niczyli autorzy poszczególnych czê-
œci monografii oraz dziennikarze
lokalnych mediów.

Monografia jest efektem kilkulet-
niej pracy, jakiej podjęli się autorzy
poszczególnych artykułów, będący
niemal w całości mieszkańcami Tar-
nowca. Postawili przed sobą zadanie
ambitne ogarnięcia wszystkich sfer
życia Tarnowca od czasów prehisto-
rycznych po współczesne, a nawet
przedstawili koncepcję przyszłości
tej miejscowości.

Materiał od autorów zebrał i upo-
rządkował Ryszard Lis.

Monografia, której powstanie za-
inicjował znany tarnowiecki społecz-
nik i wielokrotny radny Mieczysław
Srebro, została podzielona na trzy
części. W pierwszej, zatytułowanej
„Tarnowiec wczoraj” została zapre-
zentowana przeszłość miejscowości
od czasów prehistorycznych, a na-
stępnie historia miejscowości, para-
fii, sylwetki kapłanów pracujących w
Tarnowcu, dzieje tarnowieckiego
cmentarza, ochronki, szkół – podsta-
wowej i zawodowej, historia Pań-
stwowego Ośrodka Maszynowego,
gromady, biblioteki i klubu sporto-
wego. Autorami poszczególnych roz-
działów są: Jerzy Okoński i Andrzej
Szpunar, Mateusz Okoński, ks. Sta-
nisław Skowron, Magdalena Dudek,
Agnieszka Woźniak, Kinga Nowak,
Maria Ostrowska,  Elżbieta
Chrząszcz, Ryszard Lis,  Jolanta
Wajdowicz i Wojciech Wojtarowicz.

W części drugiej zatytułowanej
„Tarnowiec dziś” opisana została
współczesność tej miejscowości. Au-
torzy tej części – Mieczysław Srebro,
Ryszard Lis, Kinga Nowak, Anna
Chmura, Małgorzata Pamuła, Lucy-
na Onak,  Jan Nowak,  Elżbieta
Chrząszcz i Magdalena Dudek – pre-
zentują rozwój gospodarczy i komu-
nalny Tarnowca, funkcjonowanie
przedszkola i zespołu szkół, radnych
i sołtysów oraz znajdujące się na te-
renie miejscowości kapliczki i figu-
ry.

Ostatnia część, „Tarnowiec jutro”
zawiera wizję Tarnowca w przyszło-
ści. Nie są to oczywiście futurystycz-

ne wizje z pogranicza fantastyki, ale
bardzo konkretne, realistyczne wy-
bieganie w stosunkowo niedaleką
przyszłość, oparte na konkretnym
dokumencie,  jakim jest przyjęty
przez Radę Gminy Tarnów „Plan
odnowy miejscowości Tarnowiec na
lata 2010-2016”. Autorzy opracowań
zawartych w tej części - Mieczysław
Srebro, Jan Nowak oraz wójt gminy
Tarnów Grzegorz Kozioł - prezen-
tują kierunki rozwoju miejscowości,
aby w pełni mogła ona zasługiwać na
miano nowoczesnej wsi na miarę
XXI wieku.

Całość jest bogato ilustrowana ar-
chiwalnymi i współczesnymi foto-
grafiami, na których wielu miesz-
kańców zapewne ze zdziwieniem zo-
baczy swoich bliskich, a może i sa-
mych siebie. Niektóre z nich były już
zgromadzone i publikowane w ra-
mach realizowanego przez miejsco-
wy Zespół Szkół Publicznych projek-
tu „Dyskretny urok starej fotogra-
fii”, część z nich – to dotychczas nie-
publikowane fotografie wyciągnięte
z domowych archiwów na potrzeby
tej publikacji. Całość zamyka biblio-
grafia publikacji, z których korzy-
stali autorzy, zredagowana przez
Adama Rybę.

- W trakcie powstawania monogra-
fii grono jej autorów opuścił tragicz-
nie zmarły Jerzy Okoński, ceniony
archeolog, społecznik, w przeszłości
radny gminy Tarnów, znany z cię-
tego języka komentator życia spo-
łecznego, co czynił na łamach „No-
win” w cyklu felietonów zatytułowa-
nych „Postaw się Okoniem”. Rozpo-
czętą przez niego pracę nad artyku-
łem do monografii zgodził się dokoń-
czyć jego przyjaciel, a zarazem dy-
rektor tarnowskiego muzeum An-
drzej Szpunar, któremu należą się
słowa podziękowania – mówi rzecz-
nik gminy Tarnów i zarazem redak-
tor monografii Piotr Pawlina.

Podczas spotkania włodarz gminy
Tarnów Grzegorz Kozioł podzięko-
wał autorom za wykonaną przez
nich pracę, wręczając każdemu z
nich pamiątkowy egzemplarz mono-
grafii.

Publikacja „Tarnowiec wczoraj,
dziś i jutro…” została dofinansowa-
na w ramach działania „Wdrażanie
lokalnych strategii rozwoju” objęte-
go Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013.

(zw)

Teka zabytków ju¿
wkrótce
Dziêki ma³ym projektom realizowanym w ramach wdra-
¿ania strategii rozwoju Lokalnej Grupy Dzia³ania Stowa-
rzyszenia Zielony Pierœcieñ Tarnowa gmina Tarnów zy-
ska wkrótce wydawnictwo niezwyk³e, jakiego dotych-
czas nie mia³a. „Zabytki architektury, budownictwa i
sztuki gminy Tarnów” po³¹cz¹ bowiem w sobie walor
estetyczny i poznawczy, popularyzatorski i edukacyjny.

Na wydawnictwo złoży się trzydzieści reprodukcji
akwarel przedstawiających zabytki zlokalizowane
w różnych miejscowościach na terenie gminy Tarnów.
Każda z nich będzie umieszczona na osobnej karcie
formatu A4, co będzie umożliwiać ich ewentualną opra-
wę oraz ekspozycję. Do tego dołączona będzie książecz-
ka zawierająca opis zilustrowanych obiektów. Całość
umieszczona będzie w specjalnym etui.

Autorem akwarel i opisu zabytków jest znany histo-
ryk sztuki dr Andrzej B. Krupiński, wybitny specjali-
sta w dziedzinie konserwacji zabytków, autor wielu
prac naukowych oraz kilkunastu tego typu opracowań
prezentujących zabytki licznych gmin Małopolski oraz
Podkarpacia. Mieszkańcom regionu tarnowskiego oso-
ba autora, który w przeszłości pełnił funkcję wojewódz-
kiego konserwatora zabytków, znana jest nie tylko
z licznych opracowań naukowych, ale przede wszyst-
kim z popularnych publikacji prezentujących lokalne
dzieła sztuki, a publikowanych w licznych regional-
nych czasopismach. Ten niestrudzony popularyzator
sztuki przez wiele lat współpracował m. in. z „Dzien-
nikiem Polskim” i tygodnikiem „Tarnowskie Azoty”.

„Zabytki architektury, budownictwa i sztuki gminy
Tarnów” będzie drugą po monografii Tarnowiec wczo-
raj, dziś i jutro…” publikacją historyczną w gminie
Tarnów, której wydanie zostało dofinansowane w ra-
mach wdrażania lokalnych strategii rozwoju objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013. Na realizację projektu gminny samorząd pozy-
skał prawie 20 tysięcy złotych.

(pw)

UKAZA£A SIÊ
MONOGRAFIA
TARNOWCA
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Jod³ówka-Wa³ki to najm³odsza wieœ w gmi-
nie Tarnów. Od innych ró¿ni siê nie tylko
krótsz¹ metryk¹, ale te¿ odmiennymi pocz¹t-
kami. A by³o to tak: pod koniec XVII i na po-
cz¹tku XVIII wieku w Hrabstwie Tarnowskim
mia³y miejsce wielkie trzebie¿e lasów. Lasa-
mi skrzyszowskimi hrabstwa, które obejmo-
wa³y tak¿e Wolê Rzêdziñsk¹, zarz¹dza³ w tym
czasie leœniczy Stanis³aw z Chrobrzan Gowa-
rzewski. Pozwala³ on poddanym za op³at¹
bran¹ do w³asnej kieszeni na „wykopywanie
lasu”, czyli tworzenie tzw. kopanin pod nowe
pola uprawne.

W roku 1702 dziedziczka hrabstwa księż-
na Teofila Lubomirska pozbawiła Gowarzew-
skiego tej funkcji. Jednak jego następca na
tym stanowisku Michał Pawłowski także ule-
gał pokusie wzbogacania się kosztem właści-
ciela lasu. Na sprawozdaniu spisanym przez
komisarzy księżnej w 1724 roku, którego
konsekwencją było zwolnienie Pawłowskie-
go z funkcji leśniczego, podano po raz pierw-
szy nazwy Granic i Wałek, nowych wsi Hrab-
stwa Tarnowskiego, powstałych na kopani-
nach lasów Woli Rzędzińskiej. Nazwa Gra-
nica pojawia się jeszcze tylko raz w 1763 roku
w opisie parafii skrzyszowskiej razem z Jo-
dłówką („Jodłówka czyli Granice”). Potem
już nie występuje, co oznacza prawdopodob-
nie, że z czasem nazwa Jodłówka ostatecz-
nie zastąpiła nazwę Granice. W Archiwum
Diecezjalnym w Tarnowie znajduje się doku-
ment datowany na 25 lutego 1743 roku do-
tyczący zobowiązań podatkowych, w którym
po raz pierwszy wymieniono razem dwie wsie:
Wałki i Jodłówka. Trudno powiedzieć, która
z nich była starsza: Jodłówka czy Wałki. W
Słowniku geograficznym Królestwa Polskie-
go, t. III z 1882 roku czytamy bowiem przy
haśle „Jodłówka”, że jest przysiółek do Wa-
łek (Wołąk), a w t. XII z 1892 roku przy ha-
śle „Wałki”, że to część Jodłówki. Według
przekazów najstarszą częścią Wałek jest tzw.
Fiołkówka. Na przełomie XIX i XX wieku
połączono obie wsie pod nazwą „Jodłówka ad
Wałki” („ad” w języku łacińskim znaczy
„do”). Pod koniec lat 60. XX wieku przyjęto
obecną formę Jodłówka-Wałki.

Jodłówka i Wałki należały na początku do
parafii skrzyszowskiej. W 1843 roku biskup
tarnowski Józef Wojtarowicz stwierdził po
wizytacji, że „ludność jest bardzo zepsuta i
zaniedbana religijnie, czego powodem jest
zbyt szczupła ilość kościołów i wielkie odle-
głości, które powoduje nieuczęszczanie wiel-
kiej jej części do kościoła”. Przyczyniały się
do tego karczmy, które w przeciwieństwie do
kościołów były na miejscu. W inwentarzu
Hrabstwa Tarnowskiego z 1787 roku zacho-
wał się opis karczmy w Wałkach będącej pro-
stym dwuizbowym budynkiem. Biskup posta-
nowił utworzyć parafię w Wałkach obejmu-
jącą Wałki, Wolę Rzędzińską, Pogórską Wolę
i Jodłówkę. Nie doszło jednak do tego praw-
dopodobnie z powodu braku zgody władz. W
1890 roku Jodłówkę włączono do parafii w

Lisiej Górze, a siedem lat później także Wał-
ki. Jesienią 1902 roku mieszkańcy obu wsi
przyłączyli się do budowy kościoła w Woli
Rzędzińskiej, który od roku 1925 był dla nich
kościołem parafialnym. W 1903 roku z ofiar
zebranych od różnych fundatorów w Wałkach
powstał dom sióstr służebniczek NMP.

W 1856 roku oddano do użytku linię kole-
jową łączącą Kraków z Dębicą biegnącą przez
południową część Wałek. W jej pobliżu już na
terenie Żdżar, Sanguszkowie zbudowali tar-
tak. Znalazło w nim pracę kilkadziesiąt osób.
W 1920 roku z powodów ekonomicznych tar-
tak przeniesiony został do Tarnowa. Według
Słownika geograficznego Królestwa Polskie-
go w 1892 roku Wałki miały 358 mieszkań-
ców, a Jodłówka w 1882 roku – 208 miesz-
kańców.

W roku 1913 rozpoczęto budowę szkoły,
przerwaną z powodu I wojny światowej. Na-
ukę w niej rozpoczęto trzy lata później. Wie-
lokrotnie rozbudowywana (w 2007 roku uzy-
skała nową salę gimnastyczną) nosi obecnie
miano Publicznej Szkoły Podstawowej im.
Jana Kochanowskiego.

7 maja 1915 roku na terenie wsi miały
miejsce walki związane z bitwą gorlicko-

tarnowską. Poległych pochowano na cmen-
tarzu w centrum wsi. Dzisiaj to jedyny
obiekt w Jodłówce-Wałkach wpisany do
wojewódzkiego rejestru zabytków. Tra-
gicznie dla wsi rozpoczęła się II wojna
światowa. 3 września od bomby, która za-
pewne miała spaść na tory kolejowe, zginął
sołtys Józef Madej. W sierpniu 1944 roku
na nastawnię kolejową, w której pracowa-
li Niemcy, napadła zbrojna grupa. O współ-
uczestnictwo w ataku okupanci oskarżyli
17-letniego Czesława Drwala, którego za-
mordowali. W tym samym miesiącu bom-
ba sowiecka spadła na jeden z domów, za-
bijając 19-letnią Alicję Litwińską. Po za-
kończeniu wojny czasy wciąż były niespo-

kojne. 14 grudnia 1946 roku oddział osło-
ny WiN zaatakował funkcjonariuszy UB i
ORMO, chroniących agitatorów przebywa-
jących w szkole w Jodłówce-Wałkach. Pod-
czas walki zginęło dwóch funkcjonariuszy
sił bezpieczeństwa. Wśród atakujących był
22-letni Stanisław Kiełbasa z Jodłówki.
Niedługo później został on aresztowany i
skazany na karę śmierci. Wyrok wykona-
no, zaś miejsce jego pochówku zostało od-
nalezione dopiero w ubiegłym roku.

W 1990 roku (uroczyste odsłonięcie i po-
święcenie nastąpiło 9 października 1994) na
Fiołkówce ustawiono pomnik w postaci gła-
zu narzutowego ufundowany przez miesz-
kańca wsi Stanisława Zająca, żołnierza AK.
Poświęcony on został „żołnierzom września
1939, żołnierzom AK, Bohaterom Ziemi Tar-
nowskiej 1939-1945”.

Mimo stosunkowo „młodego wieku” in-
teresującą historię ma kościół parafialny.
W 1938 roku mieszkańcy wsi zebrali ma-
teriał na budowę kaplicy, ale wybuch woj-
ny położył kres ich staraniom. W czasach
PRL pozwolenie na budowę kościoła zale-
żało władz i uzyskanie go nie było łatwe.
Dlatego też na posłużono się fortelem, bu-

dując dom gospodarczy(?) „stajnię”, który
w 1975 roku stał się kaplicą i domem ka-
techetycznym zarazem. 27 czerwca 1981
roku uzyskał rangę kościoła parafialnego.
W 1975 roku mieszkańcy Jodłówki-Wałek
zaadaptowali budynek gospodarczy na ka-
plicę, przebudowaną na kościół parafialny
pw. Opatrzności Bożej z dzwonnicą i po-
święcony 25 września 1988 roku.

Jodłówka-Wałki położona jest przy za-
chodniej granicy gminy, powiatu i woje-
wództwa. Dojść do niej można piękną leśną
drogą z przysiółka Szpic. Wzdłuż granicy
płynie leśny potok Przemes o czystym
piaszczystym dnie.

dr Krzysztof Moskal

Leksykon historyczny miejscowoœci gminy Tarnów (3)

Jod³ówka-Wa³ki
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morządowców i polityków. Szkoda tylko, że
nie przeprosił za swoje niefortunne zacho-
wanie sam sprawca zamieszania, który
prawdopodobnie za bardzo tym się nie
przejął, ale – jak wiele wskazuje – przygoto-
wuje się już do startu w kolejnych wyborach
samorządowych. Tym razem znalazł swoje
miejsce w szeregach stowarzyszenia „Wspól-
na Małopolska” kierowanego przez byłego
starostę Mieczysława Krasa.

***
Miejscy planiści puścili wodze fantazji i

w „Studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego Gminy
Miasta Tarnowa” wyznaczyli nowe grani-
ce Tarnowa obejmujące następujące miej-
scowości: Białą, Zawadę, Zbylitowską Górę,
połowę Woli Rzędzińskiej, część Koszyc
Wielkich oraz Zgłobice aż po rzekę Duna-
jec. Narysowali także nową drogę łączącą
krajową nr 4 z autostradą A4, która mię-
dzy innymi ma prowadzić przez niedawno
zbudowany hotel i zakład produkcyjny.

Jak słusznie zauważył autor pewnego fe-
lietonu, wszystko to jest równie realne jak
„budowa swojej stodoły na działce sąsia-
da”. Natomiast żeby ojców wzmiankowane-
go studium przyziemnością skojarzeń za-
nadto nie urazić, widzę w tym wszystkim
także myśl mistrza komedii Stanisława
Barei. Bo przecież w jego filmie zatytuło-
wanym „Poszukiwany, poszukiwana”
„wieczny dyrektor” poproszony o korektę do
przedstawionego w formie makiety planu
zabudowy miasta, najpierw postawił blok
na jeziorze, a gdy uświadomiono mu błąd,
zdecydowanym ruchem przeniósł w inne
miejsce… jezioro.

Biorąc pod uwagę „precyzję” miejskich
planów, zachęcam także mieszkańców wy-

Byłem dumny, gdy dowiedziałem się, że
pierwszego marca Bronisław Komorowski
pojechał na Powązki i w asyście żołnierzy
kompanii honorowej złożył kwiaty przy gro-
bie urodzonego w Wierzchosławicach Ada-
ma Boryczki. Prezydent przy okazji podró-
ży na cmentarz udzielił także wywiadu, w
którym przyznał, że major Boryczka – ci-
chociemny i żołnierz antykomunistycznego
podziemia – był w Wileńskiej Brygadzie AK
dowódcą jego ojca. - Dla mnie ten dzień jest
szczególny ze względu na losy moich bli-
skich. Dlatego kiedy dziś będę składał kwia-
ty przy grobie „Tońka”, pomyślę nie tylko o
nim, ale również o moim ojcu i o wszyst-
kich jego kolegach z najbardziej dramatycz-
nego okresu – powiedział „Super Ekspreso-
wi” Prezydent.

Ten niezwykły hołd dla żołnierza z ziemi
tarnowskiej utwierdził mnie w przekona-
niu, że coroczne organizowanie w naszej
gminie obchodów święta „Żołnierzy Wyklę-
tych” jest bardzo potrzebne, a i pomysł od-
słonięcia w Wierzchosławicach tablicy, w
stulecie jego urodzin, trafny i bardzo cen-
ny. Nie sądziłem – biorąc pod uwagę szcze-
gólne zasługi majora Boryczki i po trosze
prezydenckie honory – że znajdzie się ktoś,
kto okolicznościową tablicę oprotestuje. Stąd
tym większe było moje zdumienie, gdy kil-
ka miesięcy temu zabrzmiał w mediach głos
powiatowego radnego przeciw dofinanso-
waniu z kasy tarnowskiego starostwa po-
mnika ofiar rzezi wołyńskiej i tablicy po-
święconej naszemu bohaterowi.

Sprzeciw wobec dotowania skromnej ta-
blicy poświęconej jednemu z najwybitniej-
szych żołnierzy Polski Podziemnej – który
nota bene nigdy nie powinien paść z usta
poważnego przedstawiciela powiatowej spo-
łeczności – spotkał się z ostrą krytyką sa-

Co powie
Ryba? TO I OWO

mienionych miejscowości, aby sprawdzili
czy przypadkiem projektowane granice nie
przechodzą przez ich działkę, pole, ewentu-
alnie środek domu. Wtedy bowiem będzie-
my mogli mówić o czerpaniu z twórczości
tym razem mistrza światowego dramatu,
zmarłego w ostatnich dniach Sławomira
Mrożka, który w jednej ze swoich sztuk
przedstawił perypetie rodziny w domu prze-
dzielonym granicą państwa.

***
Zorganizowane 15 sierpnia w Woli Rzę-

dzińskiej gminno-powiatowe obchody rocz-
nicy Bitwy Warszawskiej uświetniły grupy
rekonstrukcji historycznej ubrane w przed-
wojenne mundury. Widzowie z zaintereso-
waniem obserwowali przejazd szwadronu
ułanów i przemarsz pododdziałów piechoty,
natomiast spory entuzjazm wywołał zorga-
nizowany na łące obok orlika pokaz kawale-
ryjskiej musztry, kunsztu w posługiwaniu się
lancą i szablą, a także konnej akrobacji.

Pomysł z prezentacją grup rekonstrukcyj-
nych i pokazem kawaleryjskim prawdopo-
dobnie okazał się na tyle ciekawy, że pro-
gram naszych obchodów został nawet opu-
blikowany na jednym z ogólnopolskich por-
tali informacyjnych. Znalazł się tam obok
informacji o centralnych obchodach w War-
szawie, o rekonstrukcji boju pod Ossowem
i programach uroczystości między innymi
w sześćdziesięciotysięcznym Zgierzu i po-
wiatowych Mysłowicach. Jak się po raz ko-
lejny okazało, pomimo że jesteśmy gminni i
z Galicji, potrafimy organizować wydarze-
nia kulturalne, edukacyjne, czy realizować
inwestycje, z których pewnie byłyby dumne
samorządy większych i zamożniejszych
miast.

Adam Ryba
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Pod Okiem Opatrznoœci

Opatrznoœæ Bo¿a przez dobrych ludzi
przypomina, ¿e nale¿y szanowaæ ludzi
w podesz³ym wieku

ceniona i poważana, w innych zaś cie-
szy się znacznie mniejszym szacun-
kiem, ponieważ panująca tam mental-
ność stawia na pierwszym miejscu do-
raźną przydatność i wydajność człowie-
ka… Czcić ludzi starych znaczy speł-
niać znaczy spełniać trojaką powinność
wobec nich: akceptować ich obecność,
pomagać im i doceniać ich zalety. W
wielu środowiskach jest to naturalny
sposób postępowania, zgodny z od-
wiecznym obyczajem. Gdzie indziej,
zwłaszcza w krajach wyżej rozwinię-
tych gospodarczo konieczne jest odwró-
cenie obecnej tendencji tak, aby ludzie
w podeszłym wieku mogli się starzeć z
godnością bez obawy, że przestaną się
zupełnie liczyć. Trzeba sobie uświado-
mić, że cechą cywilizacji prawdziwie
ludzkiej jest szacunek i miłość do lu-
dzi starych, dzięki którym mogą oni
czuć się – mimo słabnących sił – żywą
częścią społeczeństwa… Mówiąc o lu-
dziach starych, muszę zwrócić się tak-
że do młodych z zachętą, aby towarzy-
szyli im swoją obecnością. Wzywam
was, młodzi przyjaciele, byście trakto-
wali ich wielkodusznie i z miłością.”

Papież Benedykt XVI, 12 listopada
2012 w rzymskiej dzielnicy Gianicolo,
podczas spotkania z osobami w pode-
szłym wieku, powiedział: „Jesteście dla
społeczeństwa bogactwem, kiedy prze-
żywacie cierpienia i choroby … Modli-
twa osób starszych może chronić świat,
pomagając mu może bardziej wyrazi-
ście niż troska wielu ludzi”. Zaapelo-
wał, aby zarówno rodziny, jak i insty-
tucje publiczne podjęły starania, by
każda osoba starsza mogła pozostać w
swoim domu … „Jakość społeczeństwa
i cywilizacji ocenia się także miarą
traktowania osób starszych” („Nasz
Dziennik” 13 listopada 2012).

Pamiętajmy, że w zależności od tego
jak nauczymy młode pokolenie szacun-
ku do starszych, prędzej czy później od-
bije się również w naszym życiu. Jeśli
sami lekceważymy naszych rodziców,
nauczycieli i starszych, nie dziwmy się
że na starość spotka nas to samo od na-
szych dzieci. Oby tak się nie stało. Po-
starajmy się, aby w naszej rodzinie, któ-
ra jest najlepszą szkołą szacunku dla
starszych, nasze pociechy – dzieci mia-
ły dobry kontakt ze swoimi babciami,
dziadkami i wychowawcami.

ks. dr Tadeusz Wolak

tego negatywnego przykładu na nie-
uszanowanie starszego człowieka. Do-
tyczy to Elizeusza – proroka Starego Te-
stamentu pochodzącego z Abel-Mecho-
la w dolinie rzeki Jordan, około 850 lat
przed Chrystusem. Kiedy Elizeusz szedł
drogą, „mali chłopcy wybiegli z miasta
i naśmiewali się z niego wzgardliwie,
mówiąc do niego: przyjdź no, łysku!
Przyjdź no, łysku! On zaś odwrócił się,
spojrzał na nich i przeklął ich w imię
Pańskie. Wówczas wypadły z lasu dwa
niedźwiedzie i rozszarpały spośród nich
czterdzieści dwoje dzieci” (2 Krl 2, 23-
24).

Z podziwem oglądam wycieczki sta-
rych Japończyków, chociaż rozumiem,
że polscy emeryci mają mniejsze możli-
wości finansowe, by podróżować. Cho-
dzi jednak o to, by ludzie starsi szano-
wani przez młodych, widzieli swoją
przyszłość i nie uciekali od niej.

W „Gazecie Krakowskiej” z dnia 13
listopada 2012 przeczytałem następu-
jącą notatkę: „Ludzie dojrzali mają
wielostronne spojrzenie na radości mło-
dego człowieka. Dlatego łatwiej im jest
dostrzegać uroku i ciemne strony póź-
nego wieku. Ich doświadczenie jest mą-
dre, nie opiera się na książkowych
prawdach, ale na życiu. Stare pokole-
nie zyskuje dzięki temu umiejętności
obce młodym: rezygnowanie z rzeczy
niemożliwych do spełnienia oraz cier-
pliwość, która przychodzi z wiekiem
i poprawia relacje międzyludzkie”. Ga-
zeta dodaje, że na ulicach spotykamy
starszych ludzi, okazując im zawsze
szacunek. Każdy młody powinien pa-
miętać, że będzie staruszkiem.

Sanhedryn – najwyższa żydowska
władza, kompetentna w sprawach sto-
sowania prawa religijnego, świeckiego
i religijnego sądownictwa, składał się
ze starszych ludzi (por. Mt 26, 3-5; Mk
8, 31; Mk 14, 53). Gdy w starożytnym
Kościele zachodziły konflikty, „zebrali
się Apostołowie i starsi, aby rozpatrzyć
tę sprawę” (por. Dz. 15, 12-6). A więc
starożytny świat uczy nas, że powinni-
śmy z szacunkiem odnosić się do senio-
rów.

Co napisał Ojciec Święty Jan Paweł
II w „Liście do moich Braci i Sióstr –
ludzi w podeszłym wieku” dnia 1 paź-
dziernika 1999 roku? „Myślą ogar-
niam też was, którzy przeżyliście już
czasów wiele (por. Mdr 4, 13) drodzy
ludzie starzy wszystkich języków i kul-
tur… Jeśli spróbujemy przyjrzeć się
obecnej sytuacji, przekonamy się, że w
niektórych społeczeństwach starość jest

Dużo mówi się o kryzysie autorytetów,
szczególnie wśród młodego pokolenia.
Jednym z przejawów tego zjawiska jest
brak szacunku dla starszych ludzi. Wi-
dać to szczególnie w tym, jak niektórzy
młodzi ludzie źle odnoszą się do star-
szych: śmiech, żarty, lekceważenie, po-
gardliwe wyrażenia. A trzeba pamiętać,
że szacunek dla starszych powinien nie
tylko wypływać z uznania dla mądro-
ści i doświadczenia starego pokolenia,
ale także wynikać z cywilizacyjnej nor-
my opiekowania się słabymi oraz poczu-
cia wdzięczności za wysiłek włożony w
wychowanie. Szanujemy ich zdanie to
nie znaczy, że we wszystkim musimy się
z nimi zgadzać. Są nierzadkie przypad-
ki, kiedy złośliwemu młodzieńcowi, se-
nior jest zmuszony dać nauczkę nastę-
pującym powiedzeniem: „U starego
śmierć za pasem, a ty młody chodź tym-
czasem”. Ta nauka dana młodym ma
uzasadnienie, gdyż umiera wielu ludzi
młodych.

Podeszły wiek kojarzy się nie tylko z
doświadczeniem i mądrością, ale też ze
zmęczeniem, bezradnością, byciem od-
suniemy na margines, z wycofaniem się
z życia. Wielu dzisiaj czuje się „stary-
mi” w negatywnym tego słowa znacze-
niu. Gnębi ich obawa, że ich życie jest
nikomu niepotrzebne. Czują się nieraz
samotni, nawet jeżeli są jeszcze młodzi.
Trzeba im pomóc. Dobrze, że w ostat-
nich latach w polskim piśmiennictwie
z zakresu nauk medycznych i społecz-
nych, obserwuje się wzrost zaintereso-
wania problematyką starości. Ma to
związek z postępującym procesem sta-
rzenia się polskiego społeczeństwa. Po-
trzebna jest refleksja nad starością obej-
mującą wiele różnych zagadnień, wśród
których sporo miejsca poświęca się kwe-
stii aktywizowania seniorów, włączania
ich w życie społeczne.

Popatrzymy, co o szacunku dla star-
szych mówi Pismo Święte? „Przed si-
wizną wstaniesz, będziesz szanował ob-
licze starca, w ten sposób okażesz bojaźń
Bożą” (Kpł 19, 32). „Nie uwłaczaj czło-
wiekowi w jego starości, albowiem i z
nas niektórzy się zestarzeją” (Syr 8, 6).
„Nie odsuwaj od siebie opowiadania
starców, albowiem i oni nauczyli się go
od swoich ojców. Od nich i ty nauczysz
się rozumu, by w czasie potrzeby dać od-
powiedź” (Syr 8, 9). „Stań na zgroma-
dzeniu starszych: a jeśli kto jest mądry,
przyłącz się do niego” (Syr 6,34). „Wień-
cem starców jest wielkie doświadczenie,
a chlubą ich bojaźń Pańska” (Syr 25,6).
Nie zaszkodzi przywołać z Pisma Świę-
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