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„Wytrzymaliśmy” z tym numerem gazet-
ki aż do tej pory, bo bez przerwy działo się
coś, o czym chcieliśmy pisać. Mówiliśmy so-
bie, że jeszcze ta impreza i już zamykamy
kolejny numer, a potem okazywało się, iż
kolejne imprezy są nie mniej ważne i o nich
też trzeba by było napisać. W ten sposób
powstał nam numer w znakomitej więk-
szości dokumentujący to, co w poszczegól-
nych należących do naszej gminy miejsco-
wościach działo się w ostatnim czasie.

A działo się bardzo wiele. Festyny rodzin-
ne organizowane w ostatnim okresie stały
się niemal znakiem rozpoznawczym naszej
gminy, nie było chyba w ostatnich dwóch
miesiącach miejscowości, w której nie od-
byłaby się choć jedna tego typu impreza. A
do tego doszły turnieje sportowe, oddawa-
nie nowych obiektów, jubileusze i inne.
Gmina tętni życiem, tętni aktywnością swo-
ich mieszkańców. To jest coś wspaniałego
i niepowtarzalnego. Po latach utyskiwania
na izolację, obojętność, zamykanie się lu-
dzi w ścianach własnych domów, najwyż-
szy czas, aby temu głośno zaprzeczyć. Lu-

dzie chcą być razem, chcą wspólnie spędzać
czas, bawić się. I widać to wyraźnie na
naszych łamach. W gazetce nie relacjonu-
jemy jednak szczegółowo wszystkich festy-
nów, skupiając się bardziej na innych im-
prezach, ale o chyba o wszystkim, co dzieje
się w gminie, piszemy na naszej interneto-
wej stronie www.gmina.tarnow.pl.

Chcemy bowiem, aby „Nowiny Tarnow-
skiej Gminy” uzupełniały się wzajemnie ze
stroną internetową gminy, której od pewne-
go czasu nadaliśmy kształt gminnego porta-
lu, zawierającego nie tylko informacje o funk-
cjonowaniu samorządu, ale także na bieżą-
co informującego o ważnych wydarzeniach
mających miejsce w poszczególnych miejsco-
wościach. Ta forma widać się przyjęła, bo w
ciągu niespełna trzech miesięcy odnotowali-
śmy prawie 23 tysiące odwiedzin(!!!). Ponad-
to możliwości technicznie, jakie daje nowo-
czesna technologia informacyjna, sprawiają,
że publikacja na temat określonego wydarze-
nia pojawia się czasem jeszcze tego samego
dnia i nie ma ograniczeń wielkościowych, jak
w przypadku gazetki.

W tej sytuacji gazetka pojawiająca się
raz na kwartał jest „dramatycznie” nie-
aktualna i uboga. W gazetce możemy
zmieścić jedno zdjęcie, na stronie inter-
netowej – całą galerię. Nie rezygnujemy
oczywiście z publikowania informacji bie-
żących, bo nie każdy mieszkaniec gminy
ma możliwość korzystania z internetu, ale
chcemy, aby na naszych łamach pojawia-
ło się więcej tematów, które „dają do
myślenia”. W bieżącym numerze jest to
na przykład temat śmieci. Nadaliśmy mu
nagłówek „Trudne tematy”, bo nieboimy
się trudnych kwesti i chcemy je na na-
szych łamach podejmować.

Mamy nadzieję, że koncepcje funkcjono-
wania gazetki w łączności ze stroną inter-
netową spodobają się czytelnikom – miesz-
kańcom naszej gminy. Na razie można
stwierdzić, że tak. Niektóre „niusy” na na-
szej stronie www były czytane blisko pięć-
set razy. To mówi samo za siebie. Zapra-
szamy zatem do lektury gazetki i strony
internetowej.

Redaktor naczelny

W numerze:

• problem
ze œmieciami

• wymieñ dowód
zanim bêdzie za
póŸno

• m³odzi sportowcy
z Gminy Tarnów

• co dzieci pisa³y
do Papie¿a?

• nowe fakty
o grodzisku
w Zawadzie

• gminne wieœci

Jeszcze oko³o trzech tysiêcy mieszkañ-
ców Gminy Tarnów nie wymieni³o dowo-
dów osobistych na nowe. Wprawdzie
ostatnio wp³ynê³o do Urzêdu sporo no-
wych wniosków o wymianê, ale nadal
jeszcze liczba tych, którzy nadal legity-
muj¹ siê „zielonymi ksi¹¿eczkami” jest
nadal bardzo du¿a W tej chwili na nowy
dowód trzeba oczekiwaæ oko³o miesi¹ca,
ale pod koniec roku kolejka na pewno
bêdzie siê wyd³u¿aæ.

Tych, którzy nie widzą problemu w
kwestii wymiany dowodu, po 1 stycznia
2008 roku może czekać niemiłe rozcza-
rowanie. W tej chwili nawet jeśli dowód
powinien już być wymieniony, nadal jest
honorowany jako dokument tożsamości.
Sytuacja ulegnie jednak diametralnej
zmianie już za pół roku. Stary dokument
bezpowrotnie straci ważność... i wtedy
pojawią się kłopoty na poczcie, w ban-

Wymieñ dowód...
...zanim bêdzie za póŸno

ku, czy urzędzie. Może się tak stać, że
właściciel nieważnego dowodu, nie bę-
dzie mógł załatwić swojej sprawy aż do
momentu uzyskania nowego dokumen-
tu tożsamości.

Żeby uniknąć niepotrzebnego stresu,
najlepiej od razu udać się do Urzędu
Gminy, do Referatu Spraw Społeczno-
Administracyjnych i złożyć stosowny
wniosek. Urzędnicy czekają.
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Wnioski
do GOPS-u

Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Tarno-
wie – Œwiadczenia Rodzinne przypomina o ter-
minach sk³adania wniosków o zasi³ki rodzinne
wraz z dodatkami na okres zasi³kowy 2007/
2008.

Wnioski z³o¿one wraz z dokumentami do dnia
31 lipca - œwiadczenia rodzinne przys³uguj¹ce
za miesi¹c wrzesieñ wyp³aca siê do dnia 30
wrzeœnia.

Wnioski z³o¿one wraz z dokumentami w okre-
sie od dnia 1 sierpnia do dnia 30 wrzeœnia -
œwiadczenia rodzinne przys³uguj¹ce za miesi¹c
wrzesieñ wyp³aca siê do dnia 31 paŸdziernika.
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ROZMAITOŒCI

Odwiedziny Biskupa Tarnowskiego w Zawadzie były częścią wi-
zytacji kanonicznej, która odbywała się w parafii pw. św. Marcina.
Gościa w progach szkolnych powitał dyrektor szkoły Krzysztof
Nowak. Przedstawił nauczycieli, wspomniał o historii szkoły. Bi-
skup w kilku słowach wyraził wdzięczność pedagogom za trud wy-
chowania i nauki kolejnych pokoleń. Podczas spotkania wspomi-
nano również o zagadnieniach dydaktycznych szkół noszących
imiona świętych i błogosławionych. Biskup Skworc wyraził radość,
że żyjemy w czasach, gdy szkoła, rodzina i Kościół mówią jednym
językiem. Na zakończenie spotkania biskup pobłogosławił nauczy-
cielom na dalsze lata pracy. Nie zabrakło też wspólnej fotografii.

Biskup w Tarnowcu...

W Zespole Szkół Publicznych w Tarnowcu odbyło się spotkanie
nauczycieli i pracowników szkoły z Księdzem Biskupem Wiktorem
Skworcem - Ordynariuszem Diecezji Tarnowskiej. W czasie jego
Gość rozmawiał z zebranymi o problemach współczesnej szkoły,
poznał najważniejsze informacje dotyczące pracy placówki. Następ-
nie Ksiądz Biskup skierował swoje słowo do uczestników spotka-
nia, w którym podkreślał ogromną rolę i znaczenie powołania na-
uczyciela do pracy z dziećmi i młodzieżą. Złożył także wszystkim
zebranym serdecznie podziękowanie za trud, poświęcenie i codzien-
ne zmagania, celem których jest dobre wychowanie młodych ludzi.

... i w Zawadzie

Dziewiêæ pracowni
komputerowych dla szkó³

Dziewięć nowych pracowni multimedialnych o
łącznej wartości ponad 380 tysięcy złotych otrzy-
mają uczniowie szkół podstawowych w Gminie Tar-
nów w ramach projektu Ministerstwa Edukacji Na-
rodowej „Pracownie komputerowe dla szkół w 2007
roku”. Pracownie otrzymają szkoły podstawowe w
Błoniu, Jodłówce-Wałkach, Koszycach Małych, Ko-
szycach Wielkich, Łękawce, Porębie Radlnej, Woli
Rzędzińskiej, Zawadzie i Zbylitowskiej Górze. W
skład ich wyposażenia wchodzi dziesięć kompute-
rów PC, serwer, laptop, projektor multimedialny,
drukarka oraz skaner. Komputery będą wyposażo-
ne w oprogramowanie: Windows XP Professional,
Pakiet Office 2007 Professional, pakiet narzędzi do
ochrony komputera Arcavir oraz program Cenzor
umożliwiający kontrolę nad korzystaniem z zaso-
bów internetu. Wartość jednej pracowni to 41
015,34 złotych. Do tego doliczyć należy 1226 zło-
tych wydatkowane na budowę sieci, uruchomienie
i połączenie z siecią telekomunikacyjną. Prace nad
urządzaniem pracowni już się rozpoczęły. Ucznio-
wie zaczną korzystać z nowych komputerów jesz-
cze przed wakacjami.
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Nowy kort w Tarnowcu
Turniejem Tenisa Ziemnego Gimnazja-

listów o Puchar Wójta Gminy Tarnów za-
inaugurowano w sobotę 14 kwietnia
otwarcie nowego kortu tenisowego przy
szkole w Tarnowcu. W kategorii dziewcząt
zwyciężyła Anna Kuta z Gimnazjum w
Woli Rzędzińskiej, a kolejne miejsca zaję-
ły Olivia Dzierwa, Angelika Kołodziej i
Anita Szpak – wszystkie z Gimnazjum w
Tarnowcu. Natomiast w kategorii chłop-
ców zwyciężył Mirosław Kiełbowicz, a dru-
gie miejsce zajął Patryk Czerwony – obaj z
Gimnazjum w Tarnowcu.

Wspó³praca ze S³owakami
Ladislaw Dubovský burmistrz miasta

Tornal’a, Gyula Mészáros – jego zastępca
oraz Gábor Zsíros zajmujący się rozwojem
regionalnym i turystyką gościli w dniach

17-18 kwietnia w Gminie Tarnów. Celem
wizyty było nawiązanie partnerskiej
współpracy pomiędzy miastem Tornal’a
a gminą. Podpisanie porozumienia o part-
nerstwie pomiędzy miastem Tornal’a a
Gminą Tarnów może mieć miejsce już pod-
czas kolejnej wizyty gości ze Słowacji, jaka
będzie miała miejsce pod koniec sierpnia
lub podczas święta miasta Tornal’a, we
wrześniu. Planowana współpraca z mia-
stem Tornal’a ma być wielokierunkowa i
obejmować nie tylko partnerskie kontak-
ty pomiędzy szkołami w zakresie wymia-
ny dzieci i młodzieży, ale również wymia-
nę kulturalną oraz współpracę gospo-
darczą. Tornal’a leży na południu Słowa-
cji, blisko granicy węgierskiej. Specyfiką
miasta i regionu jest to, że zamieszkują je
obywatele słowaccy pochodzenia węgier-
skiego i językami urzędowymi są zarówno
język słowacki, jak i węgierski.

Konkurs „O Z³ote Pióro”
23 kwietnia zakończyła się siódma edy-

cja konkursu poetyckiego „O Złote Pió-
ro” pod honorowym patronatem znanej
poetki z Tarnowca, Józefy Frysztakowej.
W konkursie wzięło udział czterdziestu
jeden uczestników - uczniów szkół pod-
stawowych i gimnazjów. i gimnazjów. W
kategorii szkół podstawowych zwycięży-
ła Joanna Katra ze Szkoły Podstawowej
w Porębie Radlnej za wiersz „Homo Sa-
piens”, drugie miejsce zajęła Anna Bryg
z Zespołu Szkół w Tarnowcu za wiersz

„Słoneczko”, zaś trzecie – Żaneta Stań-
czyk ze Szkoły Podstawowej w Woli Rzę-
dzińskiej za wiersz „Pióro Elfa”. W kate-
gorii gimnazjalistów pierwsze miejsce
przypadło Katarzynie Strzesak z Pań-
stwowego Gimnazjum nr 4 w Zbylitow-
skiej Górze za wiersz „Mój Anioł”. Drugie
miejsce zajęła Patrycja Stec z Państwowe-
go Gimnazjum nr 1 w Woli Rzędzińskiej
za wiersz „Obietnica”, natomiast trzecie
– Anna Cichy z Państwowego Gimnazjum
nr 2 w Tarnowcu za wiersz „Pani”. Przy-

znano także cztery wyróżnienia. W kate-
gorii uczniów szkół podstawowych wyróż-
nieni zostali: Barbara Gębiś z Woli Rzę-
dzińskiej, za wiersz „Jesienne medale”
oraz Paulina Kędzior z Łękawki za wiersz
„Ptaszek”. Natomiast w kategorii uczniów
gimnazjów wyróżnienia przypadły: Justy-
nie Turek z Woli Rzędzińskiej za wiersz
„Do krainy snów” i Magdalenie Okońskiej
z Tarnowca, za wiersz „Sens życia”. Wszy-
scy uczestnicy konkursu otrzymali pamiąt-
kowe nagrody.

Sukces Micha³a
Michał Pogan, uczeń klasy szóstej ze

Szkoły Podstawowej w Błoniu zajął I
miejsce w V Międzypowiatowym Konkur-
sie Plastyczno-Literackim poświęconym
błogosławionej Karolinie Kózce. Konkurs
obejmował prace plastyczne, wykonane

dowolną techniką i w różnych formatach
oraz teksty poetyckie. Nadesłane prace
oceniano w kilku kategoriach wiekowych.
Michał triumfował w kategorii dzieci klas
IV-VI, w konkursie plastycznym. Wyso-
ko oceniono zarówno oryginalność pomy-
słu, jak i ciekawe wykonanie.

oficjalnej części festynu wystąpiła
młodzież ze szkoły w Tarnowcu ze spe-
cjalnie przygotowanym programem ar-
tystycznym. Następnie wystąpiła or-
kiestra dęta z Woli Rzędzińskiej. Od-
były sie także pokazy taneczne dzieci
przedszkolnych, gry, zabawy i konkur-
sy dla dzieci i młodzieży oraz dysko-
teka. Całość zakończyła zabawa ta-
neczna,  która trwała do północy.
Główną nagrodę – rower – wygrała
Paulina Serwin z Tarnowca, szczęśli-
wym posiadaczem odkurzacza został
Krzysztof Nowak z Zawady, natomiast
darmowa sesja zdjęciową przypadła
w udziale Izabeli Zegar z Tarnowca.

Œwiêto biblioteki
Gminna Biblioteka Publiczna Gmi-

ny Tarnów jako druga biblioteka w
powiecie tarnowskim ma swojego pa-
trona. Od 9 maja jest nim ks. Jan
Twardowski.

Nadanie imienia bibliotece odbyło
się poprzez odsłonięcie i poświęcenie
tablicy pamiątkowej poświęconej oso-
bie Patrona. Tablicę odsłonił wójt
Grzegorz Kozioł, zaś poświęcił ją pro-
boszcz parafii w Zgłobicach ks. An-
drzej Mikulski. Następnie miał miej-
sce wykład historyka literatury i przy-
jaciela ks. Jana Twardowskiego Wal-

Obchody 3 Maja
w Gminie Tarnów

Gminne obchody narodowego
święta rozpoczęły się Mszą świętą
w intencji ojczyzny odprawioną w
południe w kościele pw. św. Józefa
Rzemieślnika w Tarnowcu.  We

mszy, której przewodniczył proboszcz
tarnowieckiej parafii ks. Stanisław
Skowron, wzięły udział władze gminy,
radni,  młodzież z wychowawcami,
przedstawiciele straży pożarnych,

gminnych instytucji oraz mieszkańcy.
Po południu, o godz. 15.00 na boisku
sportowym w Tarnowcu rozpoczął się
festyn rodzinny. W pierwszej, bardziej
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demara Smaszcza, który podkreślił, że
nie ma lepszego Patrona dla wiejskiej
biblioteki niż ks. Jan Twardowski.
Ponieważ ks. Twardowski nie mógł nie
pisać wierszy, podkreślał prelegent, to
przez całe życie miał wielki dylemat
moralny, bo nie chciał, aby poezja
przesłaniała jego kapłaństwo. Aby nie
zaniedbać swych kapłańskich obo-
wiązków, brał miesięczny urlop, wy-
jeżdżał na wieś i tam pisał swoje utwo-
ry. Dlatego niemal wszystkie wiersze
ks. Jana Twardowskiego mają wiejski
rodowód. - Tu Pan Bóg jest jak Pan
Bóg pewny i prawdziwy tylko dla filo-
zofów garbaty i krzywy – pisał poeta
w wierszu Na wsi.

W zasobach Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej Gminy Tarnów znajduje się
obecnie prawie 24 tysiące woluminów,
z czego w 2006 roku czytelnicy wypo-
życzyli ponad 18 tysięcy. We wszyst-
kich placówkach biblioteki funkcjo-
nują czytelnie internetowe.

95 lat OSP
w Jod³ówce-Wa³kach

Ochotnicza Straż Pożarna w Jo-
dłówce-Wałkach 12 maja świętowała

jubileusz 95-lecia istnienia. Uro-
czys tość  rozpoczę ła  s i ę  Mszą
świętą, którą w kościele parafial-
nym w Jodłówce-Wałkach, którą
odprawił proboszcz parafii ks. dr
Tadeusz Wolak. W wygłoszonej
homili i  celebrans przypomniał
bogatą historię straży pożarnej w
Jodłówce-Wałkach. Po mszy stra-
żacy i ich goście przeszli do bu-
dynku remizy strażackiej, gdzie
odbyła się kolejna część uroczy-
stości. Okolicznościowe przemó-
wienie wygłosił prezes OSP Ka-
zimierz Kościółek. Po nim miało
mie jsce  wręczenie  odznaczeń.
Brązowym medalem ,,Za zasługi
dla pożarnictwa” odznaczeni zo-
stali: Andrzej Czech i Piotr Ol-
szówka, odznaką ,,Wzorowy Stra-
żak” - Mariusz Ciochoń i Maciej
Olszówka, złotą odznaką ,,Mło-
dzieżowa Drużyna Pożarnicza”:
Monika Bisek, Ewa Michalik, Ka-
mil Natkaniec, Dawid Starzec,
zaś srebrną odznaką ,,Młodzieżo-
wa Drużyna Pożarnicza”: Mate-

usz Kolak i Daniel Zabawa. Całość
zakończona została wspólnym spo-
tkaniem przy stole i zabawą.

Gminne Zawody
P³ywackie

We wtorek,  15 maja na basenie
TOSiR przy ul. Piłsudskiego w Tar-
nowie odbyły się Gminne Zawody
Pływackie o Puchar Wójta Gminy
Ta r n ó w.  W  k a t e g o r i i  „ S k r z a t ”
dziewcząt pierwsze miejsce zajęła
Agnieszka Grabczyńska (SP Zawa-
da ) ,  drug ie  -  Marta  Marendz iak
(ZSP Tarnowiec), a trzecie - Wikto-
ria Wajda (SP w Łękawce)
W  k a t e g o r i i  „ S k r z a t ”
chłopców:  zwyciężył  Mi-
chał Wielgus (ZSP Tarno-
wiec)  przed Krzysztofem
Bautem (SP Błonie) i Pa-
trycjuszem Gębalą (SP Za-
wada) W kategorii  „Mło-
dzik” dziewcząt pierwsze
miejsce przypadło Wiktorii
D o ł y n n y  ( S P  Z g ł o b i c e )
drugie  -  Katharinie  Ma-
siuk (ZSP Tarnowiec) ,  a
trzecie Weronice Kuboń SP
Poręba Radlna), zaś wśród
chłopców zwyciężył Ema-
nuel Orlik (SP Poręba Ra-
dlna) przed Tomaszem Zabawą (SP
Zawada) i Kamilem Sutkowskim (SP
Poręba Radlna). W trzeciej katego-
rii – junior – wśród dziewcząt trium-
fowała Anna Szczepańska (ZSP Tar-
nowiec) przed Katarzyną Nazimek
(ZSP Tarnowiec) i Beatą Grzegórz-
ko (Gimnazjum w Zbylitowskiej Gó-
rze), zaś wśród chłopców:  Wojciech
Więcław (Gimnazjum w Zbylitow-
skiej Górze) przed Piotrem Walem

i Mirosławem Kiełbowiczem (obaj
ZSP Tarnowiec). W zjeździe rynną w
kategorii szkół gimnazjalnych zwy-
c i ęży ło  g imnaz jum w  Koszycach
Wielkich, przed Zbylitowską Górą i
Tarnowcem.

Europejscy bajarze
w Koszycach Ma³ych

W piątek, 25 maja w Szkole Pod-
stawowej w Koszycach Małych odbył
się już po raz piąty Gminny Konkurs
Literacko-Krasomówczy „Europejscy
Bajarze”. W konkursie wzięło udział
osiem szkół .  „Wspaniałym kraso-
mówcą”  okazał  s ię  Dawid  Jania ,
a  „Na jwięce j  humoru”  zawar ł  w
swym pokazie Damian Sowa – obaj

z Poręby Radlnej. „Aktorski talent”
ujawnił Karol Gut ze Zbylitowskiej
Góry, zaś „Najciekawszą baśń” opo-
wiedział Jakub Mazur z Tarnowca,
Natomiast „Najpiękniejszy strój  i
rekwizyty” zaprezentowała Elżbieta
Biel z Koszyc Wielkich. Konkurs cie-
szy  s ię  dużym zainteresowaniem
uczniów, którzy mieli możliwość za-
prezentowania swoich aktorskich
oraz krasomówczych talentów.
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Puchar Wójta Gminy Tarnów. Zawo-
dy stały na bardzo wysokim poziomie
i przebiegały w miłej i sportowej at-
mosferze. Wśród dziewcząt zwycięży-
ła reprezentacja Zbylitowskiej Góry,
przed Wolą Rzędzińską i Tarnowcem.
W kategorii chłopców I miejsce zajęli
uczniowie z Woli Rzędzińskiej przed
reprezentacją Zbylitowskiej  Góry,
Tarnowca i Koszyc Wielkich. Pucha-
ry ufundowane przez Centrum Kultu-
ry, Sportu i Inicjatyw Europejskich
Gminy Tarnów wręczyły zastępca
Wójta Elżbieta Chrząszcz oraz kie-
rownik ZOSiP Anna Magdoń.

Turniej oldbojów o
Puchar Wójta Gminy
Tarnów

Czwarte miejsce zajęła drużyna
samorządu Gminy Tarnów w turnie-
ju oldbojów o puchar Wójta Gminy
Tarnów, jaki odbył się w sobotę, 2
czerwca na stadionie w Zbylitow-
s k i e j  G ó r z e .  W  t u r n i e j u  w z i ę ł y
udział cztery drużyny: UKS Ujano-
wice,  ZPM ROL-PEK Zbylitowska
Góra, Viktoria Koszyce Małe oraz
Gmina Tarnów. W pierwszym meczu
oldboje z Ujanowic pokonali druży-
nę ROL-PEK 2:1. W drugim meczu
przedstawiciele gminnego samorzą-
du, których prowadził wójt Grzegorz
Kozioł, gościnnie ulegli drużynie z
Koszyc Małych 0:3. W rundzie fina-
łowej drużyna samorządowców, któ-
rej trzon stanowili radni Gminy Tar-

nów przegrała z drużyną ROL-PEK-
u 0:3, zaś Ujanowice pokonały dru-
żynę z Koszyc 4:2. - To była znako-
mita zabawa – podkreśla grający z
„17” wójt Grzegorz Kozioł. - Jako
gospodarze turnieju powinniśmy od-
dać zwycięstwo gościom i tak wła-
śnie zrobil iśmy, czyli  plan naszej
drużyny został wykonany w stu pro-
centach. Prawie cały turniej odbył
się w strugach deszczu. Z powodu
pogody wyścig rowerowy dla mło-
dzieży organizatorzy przełożyli na
niedzielę, 3 czerwca.

ca,  uzależniona była od poziomu
kształcenia. Uczniowie klas czwartych
rozwiązywali  zadania z  działów:
,,Liczby naturalne”, ,,Skala i plan”,
,,Prostopadłościan”, Piątkoklasiści
zmagali się z ułamkami zwykłymi i
dziesiętnymi, polami figur, graniasto-
słupami oraz procentami. Liczby na co
dzień, procenty, bryły geometryczne
oraz potęgi i pierwiastki - to tematy

zadań dla
u c z n i ó w
k l a s
ósmych.  W
k a t e g o r i i
klas IV zwy-
ciężyła Ali-
na Kumorek
( K o s z y c e
W i e l k i e )
przed Mate-
uszem  No-
wakiem (Po-
ręba Radl-
na)  i  Paw-
łem Kryczy-
kiem (Ko-
szyce Małe).
W y r ó ż n i e -
nia  wśród

czwartoklasistów otrzymali: Marcin
Tabiś (Koszyce Małe), Anna Bień (Jo-
dłówka Wałki) i Wiktoria Kuboń (Zby-
litowska Góra) Najlepsza spośród pią-
toklasistów okazała się Aleksandra
Kosztyła (SP nr 1 Wola Rzędzińska)
Tuż za nią znalazła się Katarzyna
Kądziołka (Błonie) zaś trzecie miejsce
zajęli: Filip Jasiak (Tarnowiec) i Bo-
gumiła Korus (Zawada).
Wyróżnione zostały Nata-
lia Srebro (Zawada ) i Ka-
rolina Kuboń (Poręba Ra-
dlna). Wśród szóstoklasi-
stów najlepsza była Maria
Milówka (SP Koszyce
Wielkie) przed Rafałem
Kutą SP nr 1 Wola Rzę-
dzińska) i Pauliną Skórką
(Zgłobice). Wyróżnienia
otrzymali: Piotr Strzesak
(Zbylitowska Góra), Pau-
lina Piątek (SP nr 2 Wola
Rzędzińska) ,  Anna
Kryczka (Tarnowiec), Ja-
kub Strzesak (Zgłobice)
Organizatorami Konkur-
su byli: Centrum Kultury, Sportu i Ini-
cjatyw Europejskich Gminy Tarnów
oraz Szkoła Podstawowa im. Krzysz-
tofa Kamila Baczyńskiego w Zgłobi-
cach.

V Turniej Pi³ki
Siatkowej o Puchar
Wójta Gminy Tarnów

We wtorek 19 czerwca w Gimna-
zjum nr 4 w Zbyl itowskiej  Górze
odbył się V Turniej Piłki Siatkowej o

Ca³y Tarnowiec
czyta³ dzieciom

Tradycją stało się organizowanie
w ZSP w Tarnowcu Tygodnia Gło-
śnego Czytania, w ten sposób szko-
ła włącza się w ogólnopolską akcję
„Cała Polska Czyta Dzieciom” or-

ganizowaną przez Fundację ABCXXI
– Program Zdrowia Emocjonalnego. -

W tym roku zaprosiliśmy do naszej
szkoły wiele znanych i ciekawych osób
– podkreśla Anna Chmura, Dyrektor
Zespołu Szkół Publicznych w Tarnow-
cu. - Zadaniem gości było zachęcenie
uczniów do czytania oraz przeczytanie
dzieciom fragmentu wybranej przez
siebie książki. Następnie zaproszone
osoby rozmawiały z uczniami o swo-
ich pasjach i  zainteresowaniach.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się:
Urszula Augustyn – Poseł na Sejm
Rzeczpospolitej Polskiej; Grzegorz
Kozioł – Wójt Gminy Tarnów; Elżbie-
ta Chrząszcz - zastępca Wójta Gminy
Tarnów; Sławomir Wojtasik – zastęp-
ca Wójta Gminy Tarnów; Piotra Kopa
– dziennikarz Gazety Krakowskiej,
kierownik oddziału regionalnego w
Tarnowie; Andrzej Król – literat; Sio-
stra Maria Luisa Grech CMT pocho-
dząca z Malty – przełożona sióstr Kar-
melitanek Misjonarek Terezjanek; Je-
rzy Okoński archeolog; Marian War-
dzała – trener żużlowców Unii Tar-
nów; Ksiądz Bogdan Maciaszek – Dy-
rektor RDN Małopolska, Marcin Sob-
czyk – dziennikarz RDN Małopolska;
Adam Gomółka – stomatolog i podróż-
nik; Robert Wardzała – żużlowiec Unii
Tarnów. Na następną akcję czytania
organizatorzy zapraszają w przyszłym
roku.

VII Gminny Konkurs
Matematyczny
rozstrzygniêty

Tematyka konkursu, który został
rozstrzygnięty we wtorek, 12 czerw-
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Dba³oœæ o œrodowisko naturalne jest dla
nas wszystkich koniecznoœci¹. Wydajemy
znaczne kwoty z bud¿etu pañstwa i bud¿e-
tów gmin, by ochroniæ otoczenie przed szko-
dliwymi substancjami. Budowane s¹ du¿e
oczyszczalnie œcieków i profesjonalnie urz¹-
dzone wysypiska œmieci. Sami codziennie
sprz¹tamy nasze mieszkania i domy, a co
pewien czas, gruntownie sprz¹taj¹c swoje
gospodarstwo wyrzucamy na œmieci rzeczy
niepotrzebne, zu¿yte, zepsute itp.

I tu pojawia się problem. Od lat właśnie
problem wyrzucania śmieci jest dla wielu
mieszkańców naszej gminy (i nie tylko – co
wcale nas nie usprawiedliwia!) sprawą wy-
zwalającą ciemne strony ludzkiego charak-
teru. Mniejsze i całkiem duże worki ze śmie-
ciami podrzucane są do „niczyich” wąwo-

Wywóz jednego 120-litrowego pojemnika
na śmieci to niespełna 4 złote - mniej niż
20 złotych miesięcznie.

DBAJMY WSPÓLNIE
O CZYSTOŒÆ W GMINIE

zów, w krzaki nad rzeką, do lasu, do przy-
drożnych rowów, przerzucane są po prostu
przez własne ogrodzenie – ot, na ile komu
starcza siły i swoiście pojmowanego spry-
tu. Niektórych duma rozpiera, bo zaoszczę-
dzili parę złotych, wyrzucając w chaszcze
swoje śmieci. Nie zdają sobie jednak spra-
wy z tego, że na likwidację dzikich wysy-
pisk śmieci z budżetu Gminy Tarnów wy-
daje się co roku około 25-30 tysięcy złotych.
Nie „niczyich” lecz naszych wspólnych,
pochodzących z naszych podatków wpłaca-
nych do kasy urzędu.

W marcu bieżącego roku Wójt Gminy w
ogłoszeniu przypomniał mieszkańcom
o obowiązkach wynikających z przepisów
ustawy z dnia 13 września 1996 roku o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(tekst jednolity ukazał się w Dzienniku

stwu wywozowemu w terminach
wyznaczonych harmonogramem
przez w/w przedsiębiorstwo,

9) uprzątnięcia błota, śniegu, lodu
i innych zanieczyszczeń z chodników
położonych wzdłuż nieruchomości,
przy czym za chodnik uznaje się
wydzieloną część drogi publicznej
służącą dla ruchu pieszego położoną
bezpośrednio przy granicy nierucho-
mości; właściciel nieruchomości nie
jest obowiązany do uprzątnięcia
chodnika, na którym jest dopuszczo-
ny płatny postój lub parkowanie po-
jazdów samochodowych,

10) likwidowania śliskości na
chodnikach przez posypanie pia-
skiem.

11) usuwania wraków pojazdów
mechanicznych.

12) oznaczania nieruchomości czytelnym
numerem porządkowym nieruchomości
umieszczonym w widocznym miejscu na ogro-
dzeniu przy wejściu do nieruchomości lub
bezpośrednio na budynku.

13) usuwania z nieruchomości materiału
rozbiórkowego i resztek materiałów budow-
lanych pozostałych po remoncie.

§ 6.
Zabronione jest na obszarze całej gminy:,
1) spalanie odpadów na powierzchni ziemi,
2) wykorzystywanie koszy ulicznych dla

składowania odpadów z gospodarstw domo-
wych i innych podmiotów,

3) wyrzucanie odpadów w miejscach do tego
nie przeznaczonych i tworzenie dzikich wy-
sypisk śmieci.

chomość jest wyposażona w przydomową
oczyszczalnię ścieków spełniającą wymaga-
nia określone w przepisach odrębnych.

5) prowadzenia selektywnej zbiórki i prze-
kazywania do odbioru strumieni odpadów
komunalnych zgodnie z § 8  niniejszego re-
gulaminu.

6) zbierania w pojemnikach pozostałych
odpadów komunalnych nie podlegających se-
lekcji, a więc: tworzyw sztucznych nieopa-
kowaniowych, szkła nieopakowaniowego,
odpadów mineralnych, drobnej frakcji popio-
łowej, innych strumieni odpadów komunal-
nych zmieszanych,

7) gromadzenia nieczystości ciekłych w
zbiornikach bezodpływowych spełniających
wymogi prawa budowlanego oraz ich usu-
wanie w miarę wypełnienia zbiornika, co
najmniej cztery razy w roku w sposób gwa-
rantujący, że nie nastąpi zanieczyszczenie
ziemi i wód gruntowych.

8) pozbywania się zebranych na terenie
nieruchomości odpadów komunalnych oraz
nieczystości ciekłych w sposób zgodny z ni-
niejszym regulaminem i przepisami ustawy
oraz przepisami odrębnymi, w tym przeka-
zywanie zebranych odpadów przedsiębior-

Przypominamy zatem fragmenty „Re-
gulaminu utrzymania porządku i czy-
stości na terenie Gminy Tarnów”, okre-
ślające obowiązki mieszkańców:

§ 5.
 Właściciele nieruchomości są zobowiązani

do utrzymania porządku i czystości na tere-
nie nieruchomości będących ich własnością,
a w szczególności do:

1) wyposażenia nieruchomości w odpowied-
nią ilość typowych urządzeń (pojemniki lub
kontenery) służących do zbierania odpadów
komunalnych oraz  utrzymywanie tych urzą-
dzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, po-
rządkowym i technicznym

2) ilość pojemników i ich wielkość powin-
na zapewniać gromadzenie odpadów komu-
nalnych przez okres pomiędzy kolejnymi
wywozami.

3) do usuwania wyjątkowo zwiększonych
ilości odpadów komunalnych oprócz pojem-
ników mogą być w uzasadnionych przypad-
kach używane odpowiednio oznaczone wor-
ki udostępnione przez przedsiębiorstwo wy-
wozowe, z którym właściciel nieruchomo-
ści ma podpisaną umowę na odbiór odpa-
dów komunalnych.

4) przyłączenia nieruchomości do istnie-
jącej sieci kanalizacyjnej lub gdy budowa sie-
ci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekono-
micznie nieuzasadniona, wyposażenie nie-
ruchomości w zbiornik bezodpływowy nie-
czystości ciekłych lub w przydomową oczysz-
czalnię ścieków bytowych, spełniające wy-
magania określone w przepisach odrębnych;
przyłączenie nieruchomości do sieci kanali-
zacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieru-

Trudne tematy

Na prawie 5,5 tys. gospo-
darstw domowych zaledwie

3,6 tys. ma umowy na wywóz
œmieci czyli 35 % nie wywozi

odpadów komunalnych.
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Dnia 26 maja 2007 roku w Zg³obicach
odby³ siê Gminny Dzieñ Matki zorgani-
zowany przez Urz¹d Gminy Tarnów, Sto-
warzyszenie „Dajmy Dzieciom Mi³oœæ”
i Ochotnicz¹ Stra¿ Po¿arn¹. Warto za-
znaczyæ, ¿e uroczystoœæ po³¹czona by³a
z obchodami Dnia Dziecka.

Do najciekawszych atrakcji należy
zaliczyć: koncert „Matka to Wielkie
Imię” w wykonaniu dzieci z Ogólno-
kształcącej Szkoły Muzycznej II Stop-
nia im. I. Paderewskiego w Tarnowie,
Zespołu Wokalno-Instrumentalnego
działającego przy Stowarzyszeniu
„Dajmy Dzieciom Miłość” pod kierun-
kiem Pani mgr Krystyny Tadel, któ-
ry dał swój pokaz po zakończeniu uro-
czystej Mszy Świętej koncelebrowanej
przez Księdza Proboszcza Andrzeja
Mikulskiego w Kościele pw. Świętego
Brata Alberta w Zgłobicach z udzia-
łem artystki Pani Joanny Albrzykow-
skiej-Clifford i jej rodziców. Po kon-
cerc ie  ks iądz  Andrze j  Mikulski
przyjął wiązankę dedykacyjną z oka-
zji 25-lecia kapłaństwa. Uwagę zebra-
nych przyciągnęły imprezy: zabawa
taneczna w plenerze z przygrywającą
orkiestrą, ufundowaną przez Stowa-
rzyszenie „Dajmy Dzieciom Miłość”,
oraz liczne konkursy, a następnie
wspaniały pokaz ekspresyjnych tań-
ców ludowych, których uczniowie
szkół Gminy Tarnów zaprezentowali
się lekko i swobodnie, jakby robili to
od kołyski. Widać było, że organiza-
torzy i zaproszeni goście – w tym:
przedstawiciele władz Gminy Tar-
nów:  zastępca  wój ta  Elżbieta
Chrząszcz, sołtysi, radni, dyrektorzy
szkół przyglądali się z zadowoleniem.
Najmłodsi uczestnicy pokazów happe-
ningowych wzięli udział w losowaniu
głównej nagrody – roweru górskiego

Ustaw z 2005 roku nr 236, poz. 2008 z późn.
zmianami) oraz Regulaminu utrzymania
porządku i czystości na terenie Gminy Tar-
nów przyjętego uchwałą Rady Gminy Tar-
nów nr XXXIII/320/2006 z dnia 26 stycz-
nia 2006 roku. Ogłoszenie zapowiadało rów-
nież przeprowadzenie kompleksowej kon-
troli realizacji przepisów ustawy i regula-
minu. Mimo to dzikie wysypiska śmieci po-
wstawały w dalszym ciągu. Znaki zakazu
wysypywania śmieci były i są ignorowane.
Dlatego też w ostatnich dniach do miesz-
kańców gminy skierowane zostało wezwa-
nie do udokumentowania faktu usuwania
odpadów komunalnych. Wzywane osoby są
zobowiązane do przedstawienia rachunków
za wywóz odpadów w okresie ostatnich 2
lat. Osoby, które nie okażą takich rachun-
ków, będą teraz tylko upominane. Spodzie-
wać się jednak należy, że na osoby notorycz-
nie uchylające się od obowiązku wywoże-
nia odpadów na wysypisko śmieci nałożo-
ne zostaną kary pieniężne. Jest już najwyż-
szy czas, by zadbać o naturalne środowi-
sko w swojej miejscowości i nie zaśmiecać
ustronnych, „niczyich” zakątków podrzu-
canymi tu i ówdzie odpadkami z własnych
gospodarstw. I nie ma co ulegać złudnemu
przeświadczeniu, że skoro nikt nikogo na
gorącym uczynku w czasie tej osobliwej taj-
nej misji nie złapał, to nie wiadomo kto to
zrobił.

4) zamiatanie zanieczyszczeń z chodników
na drogę lub tereny zielone.

§ 7.
1. Właściciele nieruchomości przy wykony-

waniu obowiązków określonych w § 5 pkt 1 –
6  Regulaminu zobowiązani są do udokumen-
towania ich spełniania, w formie umowy ko-
rzystania z usług wykonywanych przez przed-
siębiorstwo wywozowe mające zezwolenie na
prowadzenie działalności w zakresie odbiera-
nia odpadów komunalnych od właścicieli nie-
ruchomości lub w zakresie opróżniania zbior-
ników bezodpływowych i transportu nieczy-
stości ciekłych, przez okazanie takiej umowy
i dowodów płacenia za takie usługi.

2. Dowody o których mowa w ust.1 należy
przechowywać przez okres 2 lat.

Gminny Dzieñ Matki

ufundowanego przez Gminę Tarnów.
Kiedy ogłaszano wyniki konkursu,
serca milusińskich biły najmocniej, a
każdy uśmiech dziecka był jak pro-
mień słońca. Dzieci obdarowane zosta-
ły słodyczami w postaci: drożdżówek,
ciast, lodów itp., ufundowanych przez
Stowarzyszenie „Dajmy Dzieciom Mi-
łość”, a matki, jak co roku, otrzymały
słodkie tabliczki czekolady.

Niech puentą znakomitej uroczysto-
ści będą następujące słowa: „Nie tyl-
ko dziecko przychodzi na świat przez
matkę, lecz również matka poprzez
dziecko”. Szczególne wyrazy uznania
wszystkim, którzy podarowali matkom
i ich dzieciom to, co najcenniejsze –
miłość.

Katarzyna Grzebieniowska

Czy na pewno takiej Gminy chcemy?
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szych organizato-
rzy, odbywały się
bowiem bez  za-
kłóceń.  A  było
tego niemało. Prezentacje mło-
dych artystów z poszczególnych
gmin, występy zespołu „Szkra-
by”, pokazy strażaków, poli-
cjantów, modelarzy, rycerzy z
Tarnowskiego Bractwa Rycer-
skiego Gladi Amici oraz Teatru
Ulicznego FLAG&ART z Hru-
bieszowa – to tylko niektóre
atrakcje imprezy. Dużą popu-
larnością cieszyły się konkur-
sy, pokaz „garbusów”. Uczest-
nicy zabawy mogli pośpiewać
przy ognisku z harcerzami, po-

bawić się na dmuchanych zamkach,
karuzeli oraz postrzelać z łuku. Każ-
dy z najmłodszych uczestników zaba-

W niedzielê, 10 czerwca w Jod³ówce-Wa³kach
mia³a miejsce uroczystoœæ oddania do u¿ytku sali
gimnastycznej oraz nadania sztandaru Szkole
Podstawowej im. Jana Kochanowskiego. Wa¿-
nym punktem uroczystoœci by³o wkopanie przed
sal¹ pami¹tkowej lipy.

Uroczystość została poprzedzona mszą
świętą, jaką o godz. 14.00 w kościele parafial-
nym w Jodłówce-Wałkach w asyście okolicz-
nych kapłanów odprawił proboszcz miejscowej
parafii ks. dr Tadeusz Wolak. W homilii głów-

Sala gimnasty

Powiatowy Dzieñ Dziecka w Zbylitowskiej Górze

Zabawa jak...
na polu ry¿owym

wy otrzymał paczkę, zaś każde-
mu z dorosłych, którzy przyczy-
nili się do organizacji imprezy,
dzieci wręczyły specjalny medal.

Rozegrano także wyścig rowe-
rów górskich. W kategorii dziew-
cząt zwyciężyła Maria Stepak,
natomiast najszybszym cyklistą
w kategorii chłopców okazał się
Piotr Kawula – obydwoje ze Zby-
litowskiej Góry.

Podczas imprezy rozdano naj-
młodszym dwa tysiące paczek,
oraz dwa i półtysiąca drożdżó-
wek. Główna nagroda imprezy –
odtwarzacz DVD - przypadła Ma-
rzenie Szarkowicz ze Zbylitow-
skiej Góry. To świadczy o skali
imprezy, którą organizatorzy –
pomimo przygód z aurą – uznali
za bardzo udaną.

Koncert „Dzieci z Brod¹” w strugach
ulewnego deszczu zakoñczy³ obchody
Powiatowego Dnia Dziecka, jaki odby³
siê w niedzielê, 3 czerwca w
Zbylitowskiej Górze. - Jesteœcie
niesamowici – wo³a³ ze sceny
Joszko Broda, patrz¹c na pu-
blicznoœæ, stoj¹c¹ przed scen¹
na czymœ, co bardziej ni¿ mura-
wê boiska, przypomina³o... pole
ry¿owe.

Aura okazała się kapryśna
dopiero podczas koncertu. Bo-
wiem wszystkie imprezy Po-
wiatowego Dnia Dziecka, jakie
przygotowal i  d la  na jmłod-
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Pose³ Edward Czesak, Starosta Tarnowski
Mieczys³aw Kras oraz wójt Grzegorz Kozio³ re-
prezentowali barwy Gminy Tarnów IV Biegu
Memoria³owym im. O Zbigniewa Strza³kowskie-
go, jaki odby³ siê w niedzielê, 17 czerwca w
Zawadzie. Na imprezie by³ obecny równie¿ wi-
cekurator ma³opolski Andrzej Markiewicz.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą świętą
odprawioną w kościele w Zawadzie w intencji
beatyfikacji o. Zbigniewa Strzałkowskiego.
Następnie odbył się bieg. Był on rozgrywany
w kilku kategoriach, na dystansach, których
długość uzależniona była od wieku uczestni-
ków. Łącznie w memoriale wzięło udział 178
osób, w tym 113 mężczyzn i 65 kobiet.

Bieg został podzielony na cztery kategorie
wiekowe i rozgrywany był na czterech róż-
nych trasach przypisanych odpowiednio do
każdej kategorii wiekowej. Dla każdej kate-
gorii wiekowej klasyfikowano oddzielnie ko-
biety i mężczyzn. W najmłodszej kategorii tzw.
„Biegu Skrzata” rozegranym na trasie 200
metrów udział wzięło 38 chłopców i 35 dziew-
cząt. Wśród dziewcząt najlepsza okazała się
Aleksandra Laskowska (Luszowice) przed
Sabiną Zmarzły (Wola Rzędzińska) i Joanną
Wojtas (Zawada). Wśród chłopców zwyciężył
Jakub Węgrzyn (Tarnów), zaś za nim uplaso-
wali się Kacper Kapustka (Ładna) i Bartło-
miej Czwakiel (Wola Rzędzińska).

W „Biegu Młodzika” (klasy 4-6 szkół pod-
stawowych) rozegranym na trasie 600 metrów
udział wzięło 26 chłopców i 21 dziewcząt. W
kategorii dziewcząt zwyciężyła Katarzyna
Bryg (Wola Rzędzińska), drugie miejsce zaję-
ła Justyna Siedlik (Nowodworze), zaś trzecie

– Alina Zawalska (Wola Rzędzińska). Wśród
chłopców triumfował Hubert Czyż z Bogu-
miłowic przed Marcinem Wajdą i Marcinem
Walem – obaj z Tarnowca.

„Bieg Kangura” na długości 1000 metrów
został rozegrany w kategorii gimnazjum.
Udział w nim wzięło 15 chłopców i 5 dziew-
cząt. Wśród dziewcząt pierwsze miejsce zaję-
ła Agnieszka Kopeć, drugie – Anita Szpak
(obie z Tarnowca), zaś trzecie – Katarzyna
Łukasińska z Tarnowa. W kategorii chłopców
triumfował Dawid Dadej (Maszkienice) przed
Andrzejem Gurgulem (Jastew) i Marcinem
Podlackim (Zawada).

Bieg główny w kategorii open został roze-
grany na dystansie 2000 metrów. Wzięło w
nim udział łącznie 34 mężczyzn i 4 kobiety.
Wśród kobiet najlepsza okazała się Karolina
Zima (Zawada) przed Elżbietą Gdulą (Tar-
nów) i Magdaleną Zimą (Zawada). Wśród
mężczyzn zwyciężył Krzysztof Szpak z Tar-
nowca, drugie miejsce zajął Krzysztof Ka-

Memoria³ Strza³kowskiego w Zawadzie

sprzyk z Tarnowa, natomiast trzecie – Kry-
stian Czyż z Bogumiłowic.

Drużyna Gminy Tarnów zajęła odległe
miejsca, przy czym należy zwrócić uwagę na
udany start Wiceprzewodniczącego Rady
Gminy Józefa Jamroga, który zdecydowanie
wyprzedził pozostałych samorządowców i
polityków.

Najmłodszymi uczestnikami Memoriału
byli: Patrycja Piotrowska Maksymilian Tyr-
ka – oboje z Zawady. Zaś laureatami nagród
rozlosowanych wśród wszystkich uczestników
zostali: Dominik Fitrzyk z Nowodworza,
Anna Onak i Sandra Chojnacka – obie z Woli
Rzędzińskiej.

Imprezę objął swoim Patronatem Biskup
Tarnowski. – Jesteśmy wdzięczni Księdzu Bi-
skupowi Wiktorowi Skworcowi za wszelką oka-
zaną pomoc, a także podniesienie rangi uroczy-
stości poprzez objęcie jej swoim patronatem –
podkreśla Krzysztof Nowak, dyrektor szkoły w
Zawadzie, główny organizator imprezy.

skiej delegatury Kuratorium Urszula Bli-
charz, dyrektor szkoły w Jodłowce-Wał-
kach Grażyna Grzegorczyk oraz przedsta-
wicielka społeczności uczniowskiej.

Zaskakującym nieco gości elementem
uroczystości było wkopanie pamiątkowej
lipy, drzewa tak ważnego kiedyś dla Pa-
trona szkoły, że upamiętnił je w swych
utworach. Niemal wszyscy zaproszeni go-
ście zwracali uwagę na ten fakt w swoich
wystąpieniach.

Następnie odbyła się uroczystość po-
święcenia nowej sali gimnastycznej i
przekazania sztandaru szkole. Uroczyste-
go poświęcenia sztandaru i sali dokonał ks.
Tadeusz Wolak, zaś sztandar przekazali
społeczności uczniowskiej jego fundatorzy
– rodzice.

Mottem uroczystości były słowa z pie-
śni o cnocie Jana Kochanowskiego – pa-
trona szkoły: „Służmy poczciwej sławie, a
jako kto może,/Niech ku pożytku dobra
spólnego pomoże.” Uroczystość zakończył
program artystyczny o Janie Kochanow-
skim, jaki przygotowali uczniowie wraz ze

ny celebrans przypomniał obchodzony kil-
ka tygodni wcześniej jubileusz 95-lecia
miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej i
podkreślił, że mniej więcej w tym samym
czasie co straż pożarna zrodziła się idea
otwarcia szkoły dla okolicznych dzieci.
Następnie, znany ze swych historycznych
pasji kapłan nakreślił krótki rys historycz-
ny szkoły. Podkreślał, że tak jak strzelista
wieża kościoła wpisała się na trwałe w kra-
jobraz Jodłówki-Wałek, tak też trwałym
elementem jej pejzażu jest szkoła, która
zyskała nową salę gimnastyczną.

Po Mszy świętej uczestnicy uroczysto-
ści przeszli w pochodzie przy dźwiękach
kapeli do szkoły, gdzie odbyła się druga
część uroczystości. Uroczystego przecięcia
wstęgi dokonało aż jedenaście osób: posło-
wie Michał Wojtkiewicz, Wiesław Woda i
Bogusław Sobczak, starosta powiatu tar-
nowskiego ziemskiego Mieczysław Kras
oraz członek zarządu powiatu Adam
Szpak, wójt Grzegorz Kozioł, przewodni-
cząca Rady Gminy Tarnów Wiesława Mi-
tera, ks. Tadeusz Wolak, dyrektor tarnow-

yczna i sztandar dla Jod³ówki-Wa³ek

swoimi nauczycielami. Przedłużeniem
święta szkoły był Festyn Rodzinny, na któ-
rym bawili się mieszkańcy Jodłówki-Wa-
łek już od wczesnego popołudnia.

Nowoczesna sala gimnastyczna w Jo-
dłówce-Wałkach kosztowała 1,6 miliona
złotych.
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sporcie, ale już jako 19-latek zajął się mo-
tocrossem.

Ma już za sobą kilka sukcesów. Sam
zalicza do ich III miejsce w Wielkim Pod-
jeździe w Janowicach w 2005 roku, dwu-
krotne III miejsce w zawodach moto-
crossowych w Raciechowicach, a także
VI miejsce na Zawodach w Nowym Tar-
gu. Bartek zajął także I miejsce w pierw-
szej rundzie mistrzostw okręgu lubel-
skiego. Do triumfu w całej imprezie za-
brakło... środków finansowych.  - Dzień
po tych zawodach w telewizyjnych rela-
cjach sportowych usłyszałem, że jestem
lublinianinem. Nie chcę, żeby przypisy-
wali mnie do innej miejscowości. Od uro-
dzenia mieszkam w Zawadzie, w gminie
Tarnów, i jestem z tego dumny – pod-
kreśla. Dlatego właśnie zwrócił się do
Wójta Gminy Tarnów z prośbą o wspar-
cie finansowe i je otrzymał. Umowa
sponsoringu została podpisana 8 maja. -
Dobrze, że są tacy młodzi ludzie, którzy
mają pasję – podkreśla wójt Grzegorz Ko-
zioł. - Chciałbym, aby postawa Bartka,
który podejmuje pracę w czasie wakacji
po to, by brać udział w zawodach, była
wzorem dla naszej młodzieży.

Bartek reprezentuje barwy TKM Zako-
pane, gdyż nie ma w naszym regionie klu-
bu posiadającego sekcję motocrossową.
Prywatnie jest studentem III roku mar-
ketingu i zarządzania na Małopolskiej
Wyższej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie.
Sportem motocrossowym zaraził również
brata Michała.

Weronika G³¹b z Nowodworza, Bart³omiej
Mitera z Zawady oraz Justyna Dziurawiec z
Woli Rzêdziñskiej otrzymali w ostatnim cza-
sie wsparcie finansowe od Gminy Tarnów.
To kolejni - po adepcie „czarnego sportu
Szymonie Kie³basie – m³odzi sportowcy, któ-
rych wspar³a finansowo Gmina, zaœ oni
umieszcz¹ jej herb na swoich strojach spor-
towych, bêd¹ prezentowaæ swoje umiejêt-
noœci na gminnych imprezach oraz odbêd¹
spotkania z dzieæmi i m³odzie¿¹, na których
opowiedz¹ o swojej pasji.

WERONIKA GŁĄB jest utalentowaną
pływaczką. Choć ma dopiero trzynaście lat,
na swoim koncie odnotowała już wiele suk-
cesów. Do największych zaliczyć należy
cztery złote medale, jakie zdobyła w roku
2006 na Mistrzostwach Polski Dzieci 12-
letnich w Dębicy. Spotkanie w Urzędzie
Gminy i podpisanie umowy o sponsorin-
gu, które miało miejsce 3 kwietnia zbiegło
się w czasie z trzynastymi urodzinami pły-
waczki oraz uruchomieniem jej strony in-

ternetowej www.weronikaglab.com. Wero-
nika preferuje pływanie stylem dowolnym,
a jej wzorem do naśladowania jest Otylia
Jędrzejczak. Mamy nadzieję, że już wkrót-
ce godnie zastąpi swą starszą koleżankę.

BARTEK MITERA zajmuje się moto-
crossem, dyscypliną, która - jak podkreśla
- pomimo dobrych warunków do jej upra-
wiania, nie jest zbyt popularna w naszym
regionie. Swoją przygodę ze sportem roz-
poczynał jako żużlowiec w wieku 16 lat.
Kwestie finansowe stanęły mu na prze-
szkodzie w zrobieniu kariery w czarnym

GMINNE WSPARCIE
DLA M£ODYCH SPORTOWCÓW

Sporo sukcesów na swoim koncie odno-
towała także trzecia spośród młodych
sportowców – JUSTYNA DZIURA-
WIEC. Młoda judoczka z Woli Rzędziń-
skiej już dwa lata temu na Mistrzostwach
Polski Młodzików, które odbyły się w
Szczyrku zajęła V miejsce. W tym samym
roku, na Mistrzostwach Małopolski w
Zakopanem wywalczyła miejsce II, nato-
miast rok później na takim samym tur-
nieju zdobyła tytuł Mistrzyni Małopolski
w kategorii juniorów młodszych. Nato-
miast w XIII Ogólnopolskiej Olimpiadzie
Młodzieży w Sportach Halowych - Opole
2007wywalczyła brązowy medal w Mi-
strzostwach Polski Juniorek Młodszych.
Niedługo potem otrzymała powołanie do
kadry polskiej na Międzynarodowy Tur-
niej Judo, który odbył się w Szczyrku
w dniach 26-27 maja.

Justyna ma 16 lat i jest uczennicą Gim-
nazjum w Woli Rzędzińskiej. Trenuje pod

opieką Tomasza Wojdana. Umowa o spon-
soring została podpisana 5 czerwca.

Ci młodzi ludzie to bardo dobry wzór
do naśladowania dla innych, którzy dość
często spędzają czas wyłącznie przed te-
lewizorem lub komputerem. – podkreśla
wójt Grzegorz Kozioł. - Zaś uprawianie
sportu na poziomie, jaki oni już reprezen-
tują, wymaga wielu nakładów finanso-
wych, choćby na zakup specjalistycznego
sprzętu. Dlatego myślę, że każda, nawet
symboliczna kwota wsparcia ma dla nich
duże znaczenie – dodaje. (red.)
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Obecny rok duszpasterski prze¿ywamy
pod has³em ,,Przypatrzcie siê bracia powo-
³aniu waszemu”. Duszpasterstwo to troska
o zbawienie ludzi. Dokonuje siê ono w œwi¹-
tyni, na katechizacji w szkole, ale tak¿e w
grupach formacyjnych przy parafii.

W trosce o dzieci i młodzież, o ich religijną
formację i kulturalną rozrywkę powstał w
parafii Zbylitowska Góra nowy dom para-
fialny. Został wzniesiony w ciągu dwudzie-
stu miesięcy, na miejscu dawnego budynku
gospodarczego. Za zgodą konserwatora za-
bytków, musiał być odtworzony w miejscu,
w którym się znajdował, z zachowaniem ze-
wnętrznych kształtów pięknej architektury.
W budynku znajduje się duża aula, kuch-
nia, sala młodzieżowa, sala z przeznacze-
niem na bibliotekę lub czytelnię oraz sala
sportowa i część mieszkalna. W nowym
domu będą także mogli ubogacać się ducho-
wo dorośli poprzez katechezę i spotkania
formacyjne. Dom zostanie poświęcony 1 lip-
ca o godz 16.00 przez Księdza Biskupa Or-
dynariusza Wiktora Skorca.

Za wszelkie łaski dziękuję przede
wszystkim Opatrzności Bożej. Z całego
serca dziękuję parafianom materialne ofia-
ry, za dar modlitwy i wszelką pomoc. Dzię-

DOM PARAFIALNY

kuję wszystkim którzy swoją pracą, talen-
tami i zdolnościami przyczynili się do jego
powstania. W sposób szczególny dziękuję
Jrmie i Albinowi Obalom i ich rodzinie ze
Stanów Zjednoczonych za dobroć, hojność
i ofiarność na ten cel. Ufam, że Dobry Bóg
wszystkim za wszystko i na różne sposo-

by wynagrodzi. Ze swojej strony w spra-
wowanych za Was Mszach Świętych:
,,Dziękuję Bogu mojemu ilekroć was wspo-
minam zawsze w każdej modlitwie zano-
sząc ją z radością za was wszystkich” (Flp
1,2-4). Bóg zapłać!

Ks. proboszcz Józef Kaczmarski

Odwiedzenie kościoła w Porębie Sanguszkowie planowali już
od dłuższego czasu. Pośrednikiem pomiędzy mieszkającą w Bra-
zylii rodziną a parafią w Porębie był mieszkający w Krakowie
hrabia Maciej Krasicki, który towarzyszył księciu Pawłowi i jego
matce podczas wizyty. Zwiedzano przede wszystkim świątynię,
gdzie goście szukali śladów przeszłości. Wyrazili swoją radość z
faktu, że kościół znajduje się w bardzo dobrym stanie, a troskę o
niego wykazuje nie tylko parafia, ale również władze gminy.

Sanguszkowie prosili o prywatnych charakter spotkania, oby-
ło się więc bez przemówień i oficjalnych powitań, spotkanie na
plebanii miało charakter kameralny, niemniej jednak nie zabra-
kło czasu na rozmowę. Rozmawiano zarówno o przeszłości, te-
raźniejszości, jak i przyszłości. Ze strony książąt padła deklara-
cja o podtrzymywaniu kontaktów zarówno z parafią, jak i gminą.
Sanguszkowie podkreślali swoją wolę współpracy w gminą, któ-
ra mogłaby zmaterializować się podczas realizacji wspólnych ini-
cjatyw. Wójt Grzegorz Kozioł, który z wykształcenia jest history-
kiem, podkreślał wielką rolę takich spotkań w procesie wycho-
wania młodzieży w szacunku dla przeszłości.

Księżna Claude i książę Paweł wyrazili także swoje zadowole-
nie z faktu, że po tak wielu latach nareszcie mogą odwiedzać
miejsca, które wiążą się z tradycję ich rodu – nie tylko w Polsce,
ale i na Ukrainie.

Jak podkreślał książę Paweł, Poręba Radlna dla rodziny San-
guszków ważna jest jeszcze z innego powodu. Tu znajdował się
niezachowany do dzisiejszych czasów dwór myśliwski, który w
przekazach i dokumentach rodzinnych utrwalił się jako miejsce,
gdzie można było odpocząć i miło spędzić czas.

(red)

W poniedzia³ek, 28 maja w Porêbie Radlnej goœcili ksiê¿na Clau-
de i ksi¹¿ê Pawe³ Snaguszkowie. Dostojnych goœci podejmowali
proboszcz parafii w Porêbie Radlnej ks. Kazimierz Dudek oraz wójt
Grzegorz Kozio³.

Księżna Claude i książę Paweł Sanguszkowie odwiedzili przede
wszystkim kościół parafialny, który ma dla rodziny nich wartość
sentymentalną. Kiedy na początku XX wieku książę Eustachy
Sanguszko i jego żona Konstancja doczekali się wreszcie męskiego
potomka – Romana -  jako wotum wdzięczności ufundowali świą-
tynię, która do dziś służy mieszkańcom Poręby Radlnej jako ko-
ściół parafialny.

Sanguszkowie w Porêbie Radlnej
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ko” w Ciężkowicach oraz Tuchów.
W Urzędzie Gminy młodzi Węgrzy spo-
tkali się z władzami samorządowymi
Gminy Tarnów.

Natomiast 32 uczniów z Zespołu Szkół
Publicznych w Tarnowcu oraz Szkoły
Podstawowej w Łękawce odbyli szereg
wspólnych zajęć edukacyjnych, plastycz-
nych, muzycznych i sportowych z rówie-
śnikami z Węgier. Wszystkie zajęcia pro-
wadzone przez pedagogów węgierskich,
spotkały się z dużym zainteresowaniem

W dniach 13-15 kwietnia w gminie Tar-
nów goœci³a delegacja z wêgierskiego
Jászalsószentgyörgy. Przedmiotem spo-
tkañ z w³adzami samorz¹dowymi Gminy
by³o kontynuowanie wielostronnej wspó³-
praca pomiêdzy zaprzyjaŸnionymi samo-
rz¹dami.

Gośćmi Gminy Tarnów byli: Imre
Szarvák – burmistrz Jászalsószentgyörgy,
jego zastępca Miklós Toth, Mirabella
Törõcsik oraz István Szerencsés – bur-
mistrz sąsiadującej z Jászalsószentgyörgy
miejscowości Jászdózsa, który pełnił rolę
tłumacza. Węgierscy goście wzięli udział
między innymi w uroczystości otwarcia
nowego kortu tenisowego w Tarnowcu.

Pokłosiem polsko-węgierskich spotkań
na szczeblu władz samorządowych były
najpierw odwiedziny piętnastoosobowej
grupy młodzieży z Jászalsószentgyörgy z
opiekunami, jakie miały miejsce w dniach
13-19 maja, a następnie wizyta młodzie-
ży z Zespołu Szkół Publicznych w Tar-
nowcu na Węgrzech w dniach 3-9 maja.

W trakcie pobytu w Gminie Tarnów
węgierscy uczniowie odbyli zajęcia inte-
gracyjne i edukacyjne wraz ze swoimi pol-
skimi rówieśnikami, uczyli się węgier-
skich i polskich piosenek i tańców, uczest-
niczyli w zajęciach plastycznych, sporto-
wych i komputerowych. W ramach pozna-
wania wspólnego dziedzictwa węgierscy
uczniowie odbyli spacer po Tarnowie śla-
dami bohatera walk o wolność Polski i
Węgier, tarnowianina, gen. Józefa Bema.
Mieli także okazję zwiedzić Kraków, Wie-
liczkę, rezerwat „Skamieniałe Miastecz-

Wêgrzy w Gminie Tarnów

młodzieży. Uczniowie z Tarnowca i Łę-
kawki zwiedzili też Budapeszt, gdzie mieli
okazję zobaczyć Wzgórze Zamkowe, Par-
lament, Plac Bohaterów, Most Elżbiety i
Most Łańcuchowy. Sporą niespodzianką
był dwudniowy pobyt nad Balatonem.
Podczas pobytu w Jászalsószentgyörgy z
młodzieżą spotkał się z burmistrz Imre
Szarvák, który gościł w gminie Tarnów w
kwietniu.

- Szybko minął tydzień wśród przyja-
ciół z Węgier, którzy ujęli wszystkich swą
życzliwością, pogodą ducha i spontanicz-
nością – podkreśla Anna Chmura, dyrek-
tor Zespołu Szkół Publicznych w Tarnow-
cu i zarazem główna koordynatorka
współpracy Gmina Tarnów-Jászalsó-
szentgyörgy. Podczas pobytu uczniowie
polscy i węgierscy kontynuowali realiza-
cję projektu edukacyjnego „Wspólna Eu-
ropa”, którego głównym celem jest wspól-
ne poznawanie kultury obu narodów, in-
tegracja uczniów oraz doskonalenie zna-
jomości języka angielskiego.

Bardzo się cieszę, że te międzynarodo-
we kontakty są podtrzymywane – podkre-
śla wójt Grzegorz Kozioł. - Współcześnie,
w perspektywie coraz większej globaliza-
cji młodzi ludzie muszą uczyć się kontak-
tów z obywatelami innych krajów, a te do-
świadczenia z młodzieńczych spotkań
mogą zaowocować w przyszłości kontak-
tami gospodarczymi, handlowymi czy kul-
turalnymi. Przecież ci młodzi obywatele
naszej gminy, którzy dziś beztrosko spę-
dzają czas ze swoimi węgierskimi rówie-
śnikami, kiedyś będą rządzić tą gminą
tworzyć jej przyszłość.

(red.)

Grupa nastolatków z Węgier z wizytą w Urzędzie Gminy Tarnów.

Grupa młodzieży z Tarnowca i Łękawki z wizytą na Węgrzech.
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mnie. Postanowiłem, że nie będę wda-
wał się w bójki i kłótnie. To będzie
trudne, ale niech to będzie moje posta-
nowienie na dalsze życie.

W liście prosiłeś, Ojcze Święty nas,
dzieci o modlitwę w intencji pokoju na
ziemi. Myślę, że jest to teraz jedna z
niewielu możliwości, które my dzieci
możemy wykorzystać, by świat stał się
lepszym i dlatego postanawiam włą-
czyć się w modlitwę.

Michał

Koszyce Wielkie, 11.02.2007

Drogi Ojcze Œwiêty
Mam na imię Grzegorz: mieszkam w

podtarnowskiej miejscowości Koszyce
Wielkie. Jestem uczniem klasy szóstej
szkoły  podstawowej .  Chciałem Ci
przedstawić moją rodzinę.

Tworzy ją pięć osób. Tata, mama,
moi dwaj bracia i ja. Jesteśmy na
utrzymaniu mojego taty,  chociaż
mama, jak może, dorabia, aby w na-
szej rodzinie niczego nie brakowało.
Starsi bracia uczą się w średniej szko-
le, najstarszy w tym roku będzie zda-
wał maturę i ma imię Paweł. Drugi
brat, Rafał, jest w drugiej klasie tej

W poprzednim numerze „Nowin Tar-
nowskiej Gminy” pisaliœmy o II Gmin-
nym Konkursie poœwiêconym Janowi
Paw³owi II, jaki zorganizowa³a Szko³a
Podstawowa w B³oniu. Jedn¹ z nagród
dla jego uczestników mia³a byæ publi-
kacja nagrodzonych prac literackich na
³amach gminnego czasopisma. Dlatego
poni¿ej publikujemy nagrodzone prace:
Micha³a Kormana ucznia kl. VI SP w B³o-
niu (opiekun: mgr Jolanta Sumera) oraz
Grzegorza Imio³ka ucznia kl. VI SP w Ko-
szycach Wielkich (opiekun: mgr Jadwi-
ga Ba³aska-Gi¿a).

Błonie 20.02.2007

Drogi Ojcze Œwiêty!
Mam na imię Michał. Mieszkam koło

Tarnowa, razem z rodzicami Lucyną
i Grzegorzem, dwoma braćmi Jakubem
i Marcinem oraz siostrzyczką Anią.

Ojcze Święty, pisałeś w „Liście do
Rodzin”, że w dzisiejszych czasach
dzieci są narażone na wiele niebezpie-
czeństw. Zgadzam się z Tobą, Ojcze.
Wciąż słyszę w wiadomościach dzie-
ciach ginących z powodu wojen i prze-
mocy, o dzieciach bitych i katowanych
przez dorosłych, nawet przez rodziców.
Zastanawiałem się, dlaczego na świe-
cie jest tyle przemocy i nienawiści.
I myślę, że przyczynami są: ludzka
chciwość, chęć zdobycia przewagi nad
innymi, zazdrość oraz niepohamowa-
na pogoń za bogactwem i władzą. W
swoim liście,  Ojcze przypomniałeś
nam, że z podobnych powodów malut-
ki Jezus był narażony na śmierć przez
Heroda, który z lęku, że straci władzę,
rozkazał zamordować wszystkie nie-
mowlęta do lat dwóch. Tak zginęły set-
ki niewinnych dzieci. Dzisiaj też z tych
samych powodów giną dzieci, choć
minęło od tamtych czasów dwa tysią-
ce lat.

Pisałeś też, Ojcze Święty o tym, że
każdy ma jakieś powołanie, które nie
od razu się ujawnia. Mój brat Jakub
bardzo chciał zostać piłkarzem, ale
widać Bóg nie chciał widzieć go w tej
roli. Otóż dwa lata temu Kuba prze-
szedł operację oka i w związku z tym
jego marzenia o karierze piłkarskiej
legły w gruzach. Na razie nie odnalazł
nowego powołania. Ja natomiast bar-
dzo chcę zostać informatykiem. Staram
się dobrze uczyć, by osiągnąć swój cel.
Ale myślę, że nie zawód, jaki człowiek
wykonuje, jest najważniejszy. Najważ-
niejsze jest powołanie do bycia dobrym
człowiekiem. Takim, który jest życzli-
wy dla innych, pomocny i szczery.

Ojcze Święty, po przeczytaniu Twe-
go listu coś się we mnie zmieniło. Za-
cząłem dostrzegać cierpienie wokół

samej szkoły.  Kocham
moich rodziców
za ich poświęcenie, pra-
cę i cierpliwość w wycho-
waniu nas. Braci za to,
że są, że mam komu,  po-
dokuczać i mnie ma kto
podokuczać Żyjemy ze
sobą i dla siebie nawza-
jem. Taki jest przecież cel
rodziny.

      Czytałem z mamą
Twój, „List do rodzin”
i, szczerze mówiąc, nic z
tego nie zrozumiałem.
Dopiero mama mi wy-
tłumaczyła, o co chodzi
Ci w tym posłaniu dla
rodzin całego  świata .
Masz rację, rodzina to
pierwsza i najważniej-
sza droga życia człowie-
ka. Każda z rodzin jest
jedyna i niepowtarzal-
na, tak jak każdy czło-
wiek, który ją tworzy i w
nie j  ż y j e .  Współczu j ę
wszystkim tym, którzy
nie mają rodziny, lub w
jakiś sposób ją utracili.
Kim jest  człowiek bez
osób, które go kochają,
potrzebują? Napisałeś,
że jest samotnikiem, ale
i on nie jest sam, bo żyje

w „rodzinie ludzkiej”. Długo nie mo-
głem zrozumieć ostatnich zdań Two-
jego „Listu do rodzin”: „…człowiek
jak i rodzina są drogą Kościoła”. Po-
tem mama mi wytłumaczyła, że Bóg
powołuje każdego z nas, po to, byśmy
zakładając rodzinę, mieli dla kogo
żyć, komuś się poświęcać i przekazy-
wać miłość i wiarę.

Kończąc ten list, pozdrawiam Cię i
żałuję ,  że  nie  ma Cię  wśród nas.
Byłeś naszą chlubą i autorytetem i
mimo, że od Twojej śmierci upłynęło
już trochę czasu, żyjesz wśród nas,
w naszych modlitwach i wspomnie-
niach. Modlę się za Ciebie i za moją
babcię, którą tak kochałem i która tak
nagle odeszła. Ona też Cię kochała i
może teraz jest blisko Ciebie i jest
szczęśliwa. Kochała wszystkich, tak
jak Ty. Dla wszystkich się poświęca-
ła: dla dzieci                      i dla
wnuków. Myślę, że teraz tam, gdzieś
w niebie jest bardzo szczęśliwa. Dla
niej rodzina była najważniejsza, tak
jak teraz dla mojej mamy. Nic nie jest
ważniejsze od miłości i zgody w ro-
dzinie.

Chciałbym w przyszłości być taka
„drogą Kościoła” na chwałę Boga,
Pana Jezusa, Twoją.

Grzegorz

Listy do Papie¿a...
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dania wykopaliskowe grodziska. W trakcie wykopa-
lisk dokonano m. in. weryfikacji wcześniejszego pla-
nu grodziska. Zidentyfikowano w terenie i rozkopa-
no cztery nowe wały grodu z IX-XI w. Jeden z nich
został wzniesiony na miejscu znacznie starszego na-
sypu, otaczającego osiedle z V-IV w. p.n.e. Nowy plan
zakładał istnienie wieloczłonowego grodziska o
skomplikowanym układzie wałów, znakomicie dosto-
sowanych do ukształtowania wzgórza, na którym
było położone. Plan grodziska opublikowany w la-
tach osiemdziesiątych zakładał, iż obiekt posiadał
powierzchnię około 9,5 ha. Centrum grodu znajdo-
wało się w najwyższej, wschodniej części obiektu, na
miejscu zwanym Zamczysko. Otaczał je wał, który
został całkowicie rozorany, a teraz w terenie znaczy
go pas wyorywanej, przepalonej gliny, znakomicie wi-
docznej na lotniczych zdjęciach grodziska. Wokół
szczególnie ufortyfikowanego Zamczyska, ku zacho-
dowi i północy, na łagodnych zboczach wzgórza, roz-
ciągały się obronne podgrodzia. Broniły ich monu-
mentalne wały, wznoszone w miejscach gdzie dostęp
do grodu był najłatwiejszy. W kierunku zachodnim
wały wznoszono w miejscach przewężeń między do-
linami strumieni spływających z marcińskiej góry
ku dolinie Białej. Największy z tych wałów, położo-
ny już na granicy Zawady i Tarnowca, miał szero-
kość nasypu u podstawy 23 metry, a wysokość co naj-
mniej 5 metrów. Kilkanaście metrów przed wałem
odkryto fosę szeroką na 11 i głęboką na blisko 3
metry. A ponieważ wszystkie te elementy położone
są na zboczu góry, potęgowało to i tak imponującą
wielkość fortyfikacji.

Do niedawna wydawało się, iż najbardziej monu-
mentalny wał od północy zamykał gród. Jego szero-
kość u podstawy wynosiła ponad 30 metrów, wyso-
kość od strony fosy na przedpolu północnym – po-
nad 10. Imponująca, widoczna do dziś fosa posiada-
ła szerokość do 20 metrów. Wyniki prowadzonych w
ostatnich dwunastu latach badań wykopaliskowych
- podejmowanych przy okazji lokalizacji odwiertu
przy poszukiwaniu złóż nafty i gazu, na zlecenie
Fundacji Milenium 2000 oraz rozmaitych inwesty-
cji w tym rejonie - zmieniają jednak po raz kolejny
obraz grodziska. Ponad 200 metrów na północ od
potężnego wału znajdował się bowiem następny na-
syp fortyfikacji kolejnego podgrodzia. Wał był tu
wzniesiony na krawędzi rozległego majdanu, po pół-
nocnej stronie drogi wiodącej od zamku ku szczyto-
wi Góry św. Marcina. I ten wał poprzedzała fosa. Po-
nieważ przedpole wału było jednak bardzo strome,
wybrano ją od strony wnętrza grodu. Przed kilkoma
dniami okazało się iż fosa ta posiadała szerokość
około 9,5 metra i głębokości do 1,7 metra od współ-
czesnego poziomu terenu. Teren tego podgrodzia
początkowo uważany był za odrębną osadę przygro-
dową. Jako stanowisko 101 w Tarnowie został opu-
blikowany w Roczniku Tarnowskim z roku 1996.
Teraz wiadomo, że jest to jednak część potężnego
grodziska, zamknięta kolejnym wałem.

Po identyfikacji nowych elementów umocnień i
kolejnych korektach planu obecnie gród w Zawadzie
posiada powierzchnię zbliżoną do 20 ha. Plasuje go
to w rzędzie największych grodzisk wczesnego śre-

zwanym Gróbki. Podkreślić należy, iż
w początkach średniowiecza, w pogań-
skich jeszcze czasach, gdy powstawał
gród, zmarłych palono na stosach, a
szczątki kremacji ustawiano w urnach
lub rozsypywano na szczytach kurha-
nów. Najpewniej takie cmentarzysko
istniało na Gróbkach. Dziś nie ma po
nim żadnych śladów, a kopce zniszczo-
no w trakcie uprawy pól.

W latach późniejszych wielokrotnie
poszukiwania na terenie grodziska pro-
wadzili archeolodzy, znajdując liczne
fragmenty glinianych naczyń sprzed
mniej więcej tysiąca lat. Zawsze zwra-
cały też uwagę monumentalne nasypy
wałów. Sypano je przed co najmniej je-
denastoma wiekami z ziemi, wzmac-
niając konstrukcję belkami, kamienia-
mi i gliną. W wyniku wybierania zie-
mi na wznoszenie nasypów wałów po-
wstawały na ich przedpolu fosy, dodat-
kowo zwiększające obronność i potę-
gujące ogrom założenia obronnego.
Wedle pierwszego planu z 1968 r. gro-
dzisko w Zawadzie posiadać miało for-
mę czworokąta o powierzchni 2,56 ha.

W latach 1982-1989 i w roku 1995
prowadzone były na wielką skalę ba-

Góra œw. Marcina nale¿y do miejsc nie-
zwyk³ych. Pomijaj¹c oczywiste walory
krajobrazowe tego miejsca uwagê zwra-
ca nagromadzenie na niewielkim tere-
nie interesuj¹cych zabytków. Na uwagê
zas³uguj¹ wœród nich ruiny zamku tar-
nowskiego, prastary koœció³ek œw. Mar-
cina oraz ci¹gle tajemnicze, pras³owiañ-
skie grodzisko. Magiê miejsca potêguje
wieloœæ legend o tych zabytkach oraz
donios³a rola tego terenu w dziejach. W
licznych publikacjach wskazywano na
bardzo wa¿n¹ rolê tego miejsca w prze-
sz³oœci, tu próbowano lokalizowaæ pier-
wotn¹ osadê Tarnów, na szczycie góry
znajdowaæ siê mia³a wedle niektórych
pogañska gontyna. O tych wspania³ych
zabytkach, legendach i dziejach napisa-
no wiele. Ale poniewa¿ poznawanie
przesz³oœci ci¹gle dostarcza nowych fak-
tów i ujawnia coraz to nowe tajemnice,
chcia³bym tym tekstem spopularyzowaæ
najnowsze ustalenia co do grodziska w
Zawadzie.

Obiekt ten był znany od początków
XX w., gdy Jan Leniek w Dziejach mia-
sta Tarnowa przytoczył interesującą
relację o znaleziskach prastarych sko-
rup oraz wiadomość o kopcach na polu

Grodzisko w Zawa 

Aktualny plan grodziska w Zawadzie. Kolorem czerwonym oznaczono
wały grodziska, niebieskim – prawdopodobny zasięg obiektu, żółtym –
położenie ruin zamku tarnowskiego.
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Niech miłosierny Chrystus
mocą Opatrzności patrzy na nas

Sługa Boży Jan Paweł II w
orędziu na XIX Światowy Dzień
Młodzieży 2004, powiedział do
młodego pokolenia: „Aby zoba-
czyć Jezusa, trzeba przede
wszystkim pozwolić, by On popa-
trzył na nas. Pozwólcie, by Jezus
spojrzał wam w oczy, tak abyście
zakosztowali blasku prawdy”.

Mając na uwadze powyższe
słowa Papieża-Polaka skierowa-
ne do młodych, zajrzyjmy do
Ewangelii św. Marka i przeczy-
tajmy perykopę, w której Chry-
stus Pan na pytanie młodzieńca:
„co ma czynić, aby być jeszcze do-
skonalszym?”, spojrzał z miło-
ścią na młodego człowieka i po-
wiedział: „Idź, sprzedaj wszyst-
ko, co masz i rozdaj ubogim, a
będziesz miał skarb w niebie”
(Mk 10, 21).

Nie tylko ewangeliczny mło-
dzieniec doznał szczęścia, że Je-
zus spojrzał na niego. Dzisiaj też
na nas patrzy Zbawiciel, uboga-
cając w nadprzyrodzone dary po-
przez Sakramenty święte, łącznie
ze Swoim Ciałem i Krwią Prze-
najświętszą. Cofnijmy się nieco.
Przed wiekami Bóg Ojciec po
stworzeniu świata widzialnego i
człowieka, popatrzył na to
wszystko i uznał, że to, co powo-
łał do bytu, było bardzo dobre
(por. Rdz 1, 31). Bóg, powołując
do istnienia naszą duszę i ciało,
też wejrzał na nas z miłością.
Wejrzał na nas także w dniu na-
szego Chrztu świętego, obdaro-
wując życiem Bożym i przyjmu-
jąc nas do społeczności Kościo-
ła. Pierwsi ludzie, na których
popatrzył Stwórca, powinni cie-
szyć się, że są w zasięgu obecno-
ści Bożej. Ale - niestety - po grze-
chu pierworodnym odwrócili się
od Boga, aby nie patrzył na nich,
by nie widział, co złego uczynili.

Jak długo świat istnieje, histo-
ria się powtarza. Człowiek czę-
sto buntuje się: „Ach, rodzice
mnie pilnują, wciąż na mnie
patrzą”. Odpowiemy nie tylko
młodym: „Niech rodzice patrzą
na nas jak najdłużej, niech żyją
jak najdłużej. Nie zapomnę, jak
mój tato dzień przed śmiercią pa-

FELIETON

 dzie
Pod Okiem Opatrznoœci

trzył na mnie.” Może nas trochę
denerwuje, że patrzy na nas prze-
łożony, pracodawca. Niech pa-
trzy dla naszego dobra. Bóg też
patrzy. I dobrze, że patrzy, bo to
opatrznościowy doping do rozwi-
jania swojego człowieczeństwa i
zachowania ludzkiej godności.
Teologiczne uzasadnienie ma po-
wiedzenie matki do dziecka:
„Bądź grzeczny, bo Bozia patrzy
na ciebie i widzi jak się zacho-
wujesz”.

Katolicki pisarz Paul Beau-
chomp w „Psalmach nocą i
dniem” jest przeciwny obrazowe-
go przedstawienia Opatrzności
jako oka w trójkącie. Pisze, że
wszechobecność Boskiego oka
stanowi adekwatny symbol czło-
wieczego lęku przed Bóstwem, że
Boskie oko napastuje. Jest zwo-
lennikiem przedstawiania
Opatrzności raczej w formie rąk
Bożych. Nie mamy obowiązku
akceptować wypowiedzi tego pi-
sarza. Wolno nam mieć inne zda-
nie. Dlatego – jak powiedział
Jan Paweł II do młodzieży – „po-
zwólmy Bogu, by patrzył na
nas”.

Pewnie, że człowiek mający
grzech na sumieniu, nie może
znieść przenikliwości Boga i za-
słania się przed Jego spojrze-
niem. Ucieka przed oczami Boga,
aby uniknąć odpowiedzialności
za swoje czyny. Najwygodniej
byłoby mu zanegować Boga i po-
wiedzieć, że nie ma odpowie-
dzialności za czyny, nie ma sądu,
nie ma wieczności.

Niech miłosierna Opatrzność
Boża patrzy na nas, a my w mo-
dlitewnym geście powtarzajmy
natchnione słowa Psalmisty:
„Panie wejrzyj na nas, prosimy:
My wszyscy jesteśmy Twym lu-
dem” (Iz 64,8).

ks. dr Tadeusz Wolak

dniowiecza na ziemiach polskich. Silne zniszczenie
terenu zajmowanego przez gród sprawia, iż liczyć
się można z ewentualnym ujawnieniem dalszych ele-
mentów fortyfikacji, które obecnie nie są już widocz-
ne w terenie. Szczególnie niejasne jest zamknięcie
grodziska od strony południowo-wschodniej, gdzie
teren łagodnie opada w kierunku doliny potoku pły-
nącego wzdłuż gminnej drogi z Tarnowca do Zawa-
dy. Teren ten uległ znaczącej, naturalnej erozji już
po upadku grodu, co nastąpiło najpewniej w pierw-
szych dziesięcioleciach XI stulecia. Lessowe podłoże
ułatwiło powstanie głębokich, malowniczych wąwo-
zów.

W trakcie wspomnianych wcześniej wykopalisk na
terenie grodziska zbadano około pięćdziesięciu bu-
dynków z wczesnego średniowiecza, kilkanaście pa-
lenisk i jam wykopanych na osadzie. Wiemy, że za-
budowa na rozległych podgrodziach nie była zbyt
gęsta: sporo było wolnego miejsca dla mieszkających
w okolicznych wsiach. Domostwa były bardzo róż-
ne: od kwadratowych ziemianek z kamiennymi pie-
cami w narożnikach, przez naziemne budynki o ple-
cionkowych ścianach, aż po pojedynczą chatę zrę-
bową, wyróżniającą się bogactwem znalezisk w
zgliszczach. W trakcie wykopalisk na grodzisku uzy-
skano ponad dwadzieścia tysięcy (sic!) fragmentów
naczyń z IX-XI w. oraz kilkadziesiąt zabytków żela-
znych (m.in. ostrogi, groty strzał, noże, krzesiwa,
liczne noże). Znaleziono również fragment szklane-
go paciorka o bizantyjskich nawiązaniach. Datowa-
nie licznych zabytków pozwala przyjąć, iż gród ist-
niał od IX w., a więc powstał w czasach plemienia
Wiślan. Przetrwał burzliwe w Małopolsce czasy X
stulecia i najpewniej pierwsze lata przynależności
tych ziem do państwa polskiego. W początkach XI
w. został zniszczony i szybko zapomniany. Historycz-

ne dzieje Tarnowa rozpoczynały się bowiem kilka-
dziesiąt lat później w zupełnie innym miejscu: na
terenie obecnego Tarnowca, na cyplu w dolinie Bia-
łej przy ulicy na Młyny. Tam istniała pierwotna wieś
Tarnou. W ostatnich dniach ukazała się drukiem pu-
blikacja poświęcona tej najstarszej osadzie tarnow-
skiej. Ale to już temat na inną opowieść.

Jerzy Okoński

Rekonstrukcja słowiańskiej ziemianki z IX-
XI wieku. (Rys. Andrzej Michta)
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