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Rozbiórka bobrzych tam
 

      Problem, który w ubiegłym roku dotknął 
mieszkańców Jodłówki-Wałek, w tym roku 
dotyczy mieszkańców Woli Rzędzińskiej – 
tamy pobudowane przez bobry nie tylko na 
dobre utrudniły im życie, ale i stworzyły za-
grożenie powodziowe. Na szczęście znalazło 
się rozwiązanie tego problemu.
Na wniosek Urzędu Gminy Tarnów Regio-
nalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał 
zgodę na całkowitą rozbiórkę dwóch i obni-
żenie jednej tamy, a także na zamontowanie 
rur przelewowych. – Wybudowane przez 
bobry tamy powodują zatrzymanie wody  
w cieku, uniemożliwiając jej swobodny spływ. 
Podwyższony poziom wód przyczynia się do 
podtapiania przylegających do cieku terenów, 
uniemożliwiając prawidłowe odwadnianie 
terenów zdrenowanych przyległych do cieku, 
a w przypadku wystąpienia obfitych opadów 
deszczu stwarza zagrożenie podtopienia po-
bliskich zabudowań. Dodatkowo w okolicy 
tam bobry niszczą zadrzewienia, powodując 
straty gospodarcze – czytamy w uzasadnieniu 
wydanej przez RDOŚ decyzji.
Jedna z tam została już częściowo rozebrana. 
Natomiast jej całkowita rozbiórka, podob-
nie jak i drugiej tamy, zostanie zrealizowana  
w dniach 1-31 marca przyszłego roku.

Poczta dłużej czynna
 

      To bardzo dobra wiadomość dla mieszkań-
ców korzystających z usług pocztowych: od 
października Poczta Polska wydłużyła czas 
pracy w filiach Urzędu Pocztowego Tarnów 2 
zlokalizowanych w Koszycach Wielkich i Tar-
nowcu. Poczta w Koszycach Wielkich czynna 
jest od poniedziałku do czwartku w godzinach 
od 8:30 do 15:30, zaś w piątek od 12:30 do 
20:00. Natomiast placówka pocztowa w Tar-
nowcu od poniedziałku do czwartku otwiera 
swe podwoje w godzinach od 9:00 do 16:00, 
zaś w piątek – identycznie jak w Koszycach 
Wielkich – od 12:30 do 20:00. Jak poinformo-
wała Poczta Polska, zmiana godzin otwarcia 
placówek jest odpowiedzią na zapotrzebowa-
nie mieszkańców i ma na celu umożliwienie 
im swobodny odbiór przesyłek awizowanych. 

Niewykluczone, że zanim ten numer  
„Nowin” dotrze do rąk czytelników, zimę  
będziemy mieć w całej pełni. Niezależnie od 
tego jednak przed nami jeszcze dwa zimowe 
miesiące, a więc poniższe informacje mogą 
się przydać. W tym sezonie o dobre warun-
ki na naszych drogach zadba dziewięciu wy-
konawców, których wykaz wraz z telefona-
mi dyżurnymi prezentujemy poniżej. Dzięki  
zamontowanym systemom GPS, które moni-
torują pracę sprzętu, wykonawcy są opłacani  

za faktycznie wykonana pracę, a nie za „pozo-
stawanie w gotowości”. Wszelkie informacje  
jak i uwagi dotyczące zimowego utrzymania 
dróg należy zgłaszać w Referacie Gospodarki 
Komunalnej Urzędu Gminy Tarnów pod nume-
rem telefonu:  14 688 01 42 lub u miejscowych 
sołtysów.

Warto również przypomnieć, że za utrzyma-
nie dróg powiatowych odpowiada Zarząd Dróg 
Powiatowych w Tarnowie, całodobowy telefon 
dyżurny: 501-799-432, a dróg wojewódzkich – 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Rejon 
Dróg w Tarnowie: telefon 14 621 17 54.

W trakcie XI Sesji Rady Gminy Tarnów, rad-
ni podjęli również decyzje dotyczącą podat-
ków lokalnych na 2016 rok. Przyjmując pakiet 
uchwał podatkowych, radni zdecydowali, aby 
nie podnosić podatków lokalnych i utrzymali 
je na poziomie ubiegłego roku.  Zmiana zaszła 
tylko w przypadku podatku rolnego. Radni nie 
zgodzili się na przyjęcie uchwały w sprawie 
obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmo-
wanej do celu wymiaru podatku rolnego na 
rok 2016. W przygotowanym przez wójta pro-
jekcie będąca podstawą naliczania podatku 
rolnego średnia cena skupu 100 kg żyta zosta-
ła obniżona z podanej przez prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego stawki 53,75 do 52 zło-
tych. Radni zaproponowali, aby tej stawki nie 
obniżać, argumentując, że i tak jest ona niższa 
niż w ubiegłym roku, różnica jest nieznaczna,  
a gmina posiada wiele potrzeb. Ostatecznie Rada 
Gminy 11 głosami zadecydowała o niepodjęciu 
tej uchwały. Ostatecznie więc podatek rolny bę-
dzie minimalnie niższy niż w poprzednim roku.

Na XI Sesji Rady Gminy Tarnów, która odby-
ła się w środę, 2 grudnia radni podjęli decyzję 
co do przyszłości szkół postawowych w trzech 
gminnych miejscowościach – Błoniu, Jodłówce
-Wałkach i Łękawce. W wyniku głosowania rady 
już od nowego roku szkolnego zmianie ulegnie 
status tych szkół – nie będą już funkcjonować 
jako placówki publiczne prowadzone przez 
gminny samorząd, ale zostaną przekształcone  
w placówki niepubliczne i powierzone do pro-
wadzenia osobom fizycznym lub prawnym. 
Tego typu rozwiązania funkcjonują już od  
trzech lat i zyskały aprobatę społeczności lokal-
nej w przedszkolach w Tarnowcu i Zgłobicach, 
w szkole podstawowej i gimnazjum w Zawadzie, 
w przedszkolu i szkole podstawowej w Koszy-
cach Małych. A od września tego roku w przed-
szkolu i gimnazjum w Zbylitowskiej Górze.

Gotowi na zimę

Podatki 2016Rada podjęła  
decyzje co do  
przyszłości szkół

Miejscowości Nazwa firmy Telefon

Jodłówka Wałki,  
Wola Rzędzińska I, II

Zakład Produkcyjny „TADEX”,  
Partyka Krzysztof, Wola Rzędzińska 252 502-124-946

Tarnowiec,  
Nowodworze

Firma Transportowo-Usługowo-Handlowa 
„TRAX” Stanisław Szuba, ul. Poprzeczna 3/18, 
33-112 Tarnowiec

601-473-703

Łękawka „GRUNT” Nowak Przemysław,  
Łękawka 18, 33-112 Tarnowiec 607-914-035

Poręba Radlna,  
Radlna

Firma Handlowo-Usługowa  
„Zbyszko” Zbigniew Ciurej Poręba Radlna 
61A/1, 33-112 Tarnowiec

694-978-420

Koszyce Wielkie,  
Koszyce Małe

„LAS-BUD”, Piotr Łazarek, Lubinka 92,  
33-115 Janowice 507-773-606

Błonie,  
Zgłobice

Firma Usługowo-Transportowa Kuczera  
Sławomir, ul. Polna 10, Koszyce Małe,  
33-111 Koszyce Wielkie

785-628-207

Biała Usługi Transportowe Kieć Augustyn Biała 9, 
33-102 Tarnów 508-342-719

Zbylitowska Góra
„TRANS-KOP” Mastalerz Michał,  
ul. Prymasa Wyszyńskiego 59  
Zbylitowska Góra, 33-113 Zgłobice

502-321-517

Zawada
Firma Usługowo-Transportowa Kuczera  
Sławomir, ul. Polna 10, Koszyce Małe,  
33-111 Koszyce Wielkie

785-628-207
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szych firm z terenu Powiatu Tarnowskie-
go, które swoją działalnością przyczynia-
ją się do rozwoju i lepszej jakości życia 
społeczności lokalnej oraz promowanie 
postaw proinwestycyjnych. Wśród laure-
atów znalazły się aż cztery przedsiębior-
stwa z terenu gminy Tarnów. W kategorii 
„Mikro” laureatem zostało Przedsiębior-
stwo Produkcyjno-Handlowo-Usługo-
we „TERMOPI” inż. Stanisław Piech  
z Łękawki. Ponadto w tej samej kategorii 
wyróżnienia przyznano firmom „TAG” 
Teresa Głąb Andrzej Głąb Spółka Jawna  

z Nowodworza oraz „Metaloplasty-
ka” Zenon Bień z Jodłówki Wałek. Z ko-
lei w kategorii „Średnie” wyróżnienie tra-
fiło w ręce Wiesława Frysa, właściciela 
firmy Usługi Budowlane „WES-BUD PLUS”  
z Nowodworza. Laureaci odebrali z rąk starosty  
Romana Łucarza oraz wójta Grzegorza  
Kozioła gratulacje oraz pamiątkowe statuetki.

Również w trakcie tej sesji odbyło się wrę-
czenie nagród dla zwycięzców współzawod-
nictwa sportowego w ramach „Małopolskie-
go Systemu Współzawodnictwa Sportowego 
dzieci i młodzieży Szkolnego Związku Sporto-
wego” organizowanego przez stowarzyszenie 

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy Powia-
tu Tarnowskiego. I tu nie zabrakło wyróżnień 
dla gminy Tarnów. Drugie miejsce w ramach 
„Igrzysk Młodzieży Szkolnej” zajęła Publiczna 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Heleny Marusarz  
w Woli Rzędzińskiej. Natomiast w ramach 
„Gimnazjady Młodzieży” szóste miejsce  
wywalczyło Publiczne Gimnazjum nr 1 im. ks. 
Władysława Kowalczyka w Woli Rzędzińskiej. 
Przedstawiciele szkół odebrali pamiątkowe dy-
plomy oraz puchary. Specjalne podziękowanie 
za wkład w kształtowanie kierunków rozwoju 
sportu w Powiecie Tarnowskim otrzymał koor-
dynator ds. sportu w gminie Tarnów Eugeniusz 
Wojtarowicz.

- Jest to duże wyróżnienie dla naszej gminy. 
Przede wszystkim pragnę gorąco pogratulować 
przedsiębiorcom. Cieszą również osiągnięcia 
naszych najmłodszych mieszkańców w sporcie. 
Niewątpliwie zasługa w tym nauczycieli wy-
chowania sportowego, którzy z dużym zaanga-
żowaniem przygotowują uczniów do szkolnych 
rozgrywek, co przekłada się na dobre wyniki, 
jak i dobrej bazy sportowej, dzięki którym mło-
dzi mają gdzie trenować – podsumowuje  
osiągnięcia wójt Grzegorz Kozioł. 

Gmina Tarnów wyróżniona w powiecie

Na Sesji Powiatu Tarnowskiego, która  
odbyła się 29 września w Starostwie Powiato-
wym, wręczone zostały Nagrody Gospodarcze 
Starosty Tarnowskiego. Aż cztery wyróżnie-
nia trafiły w ręce przedsiębiorców z gminy 
Tarnów. W tym samy dniu nagrodę dla zwy-
cięzców współzawodnictwa sportowego otrzy-
mały Szkoła Podstawowa nr 1 i Publiczne 
Gimnazjum nr 1 z Woli Rzędzińskiej. Z kolei 
specjalne podziękowanie odebrał z rąk Sta-
rosty Tarnowskiego koordynator ds. sportu  
w gminie Tarnów Eugeniusz Wojtarowicz.

Nagrody Gospodarcze Starosty Tarnowskie-
go wręczone zostały już po raz drugi. Jest to 
inicjatywa mająca na celu honorowanie najlep-

Decyzją Małopolskiego Zrzeszenia 
Handlu, Przemysłu i Usług gmina Tar-
nów już po raz drugi z rzędu została 
nominowana do nagrody Gmina Roku 
2015 przyznawanej w II edycji Ogól-
nopolskiego Plebiscytu Orły Polskiego 
Samorządu. Plebiscyt realizowany jest 
w ramach Narodowego Programu Pro-
mocji Polska Przedsiębiorczość, którego  
celem jest budowanie i umacnianie 
pozycji samorządów pod kątem ich 
konkurencyjności oraz stwarzania ko-
rzystnych warunków dla rozwoju spo-
łeczności lokalnej, jak również przedsię-
biorczości i atrakcyjności inwestycyjnej.  
Gmina Roku to tytuł przyznawany samo-
rządom, które efektywnie wykorzystują 
środki unijne, inwestują w rozwój regionu,  
a także dbają o warunki sprzyjające roz-
wojowi przedsiębiorczości oraz jakość 
życia mieszkańców.

Nominacja dla 
gminy Tarnów

Gmina Tarnów otrzymała tytuł „Sportowej 
Gminy 2015”. Wyróżnienie to przyznawane jest 
samorządom, które umiejętnie łączą budowę 
nowoczesnych obiektów sportowych z aktyw-
nym programem rozwoju sportu i rekreacji w 
regionie, zapewniając swoim mieszkańcom sze-
roką ofertę sportową i rekreacyjną. Wręczenie 
wyróżnień odbyło się w czwartek, 26 listopada 
w Warszawie, w siedzibie Polskiego Komitetu 
Olimpijskiego, podczas ósmego Ogólnopol-
skiego Kongresu Infrastruktury Sportowej.

W tegorocznej edycji konkursu wyróżnie-
nie otrzymało 38 gmin z terenu całej Polski, 
zarówno duże aglomeracje miejskie z impo-
nującą bazą sportową, jak i mniejsze miasta 
i gminy, małe gminy wiejskie, które na skalę 
swoich możliwości i potrzeb realizują program 
rozwoju infrastruktury sportowej, połączony  
z promocją sportu i rekreacji. Wśród najlep-
szych w bieżącym roku znalazła się gmina 
Tarnów. Wyróżnienie podczas uroczystej gali 

odebrali wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł, 
przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Spor-
tu i Samorządu Mieszkańców Grzegorz Drwal, 
Prezes LKS Wolania Andrzej Prendota oraz 
gminny koordynator ds. sportu Eugeniusz Woj-
tarowicz.

Członkowie kapituły, oceniając kandydatów 
do wyróżnienia w konkursie, biorą pod uwa-
gę nie tylko nakłady gmin na infrastrukturę 
sportową, ale również zaangażowanie przed-
stawicieli samorządowych w promocję sportu  
i rekreacji. Istotnym elementem oceny jest 
także działalność na rzecz rozwoju sportu  
i rekreacji wśród młodzieży. Zarówno w jednym,  
jak i drugim zakresie gmina Tarnów została bar-
dzo dobrze oceniona, co w konsekwencji zaowo-
cowało przyznaniem wyróżnienia.

Wyróżnienia w konkursie „Sportowa  
Gmina” organizowanym  przez Klub Sportowa 
Polska w ramach programu „Sportowa Polska”  
w tym roku wręczono po raz szósty.

Sportowa gmina Tarnów
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Festiwal przedszkolaka

Piosenki, tańce, kolorowe stroje dobra za-
bawa i znakomite występy utalentowanych 
maluchów – to wszystkiego miało miejsce na 
VIII Gminnym Festiwalu Kultury Dziecięcej 
„Wspaniałe Przedszkolaki”, który odbył się 
w niedzielę, 27 września w Publicznej Szko-
le Podstawowej w Zgłobicach. W festiwalu 
udział wzięło czternaście zespołów złożonych 
z przedszkolaków z gminnych przedszkoli 
oraz oddziałów przedszkolnych. - Wszystkie 
dzieci zajęły pierwsze miejsca – podkreśla 
uczestnicząca w pracach jury zastępca wój-
ta Elżbieta Chrząszcz. Maluchy w nagrodę 
otrzymały książki i pamiątkowe dyplomy. Nie 
zabrakło dla nich również poczęstunku i róż-
nych atrakcji dodatkowych.

Z wizytą u ojca Mateusza

W dniach 22-23 września seniorzy z gmi-
ny Tarnów odwiedzili Baranów Sandomierski 
i Sandomierz. W podróż śladami filmowego 
„Ojca Mateusza” wybrało się blisko stu pięć-
dziesięciu najstarszych mieszkańców gmi-
ny, przedstawicieli wszystkich miejscowości.  
W organizacji wycieczki Seniorów wspomógł 
samorząd gminny. Oprócz zespołu parko-
wo-pałacowego w Baranowie i sandomier-
skiej Starówki, nie zabrakło również wizyty  
w Kurozwękach, w klasztorze pokamedulskim  
w Rytwianach czy ruinach zamku Krzyżtopór 
w miejscowości Ujazd.

Gala mecenasów dożynek

W piątek, 2 października w Hotelu Duna-
jec odbyła się tegoroczna Gala Mecenasów 
Dożynek Gminy Tarnów. Udział w spotkaniu 
wzięli przedsiębiorcy z całego regionu, któ-
rzy w tym roku wsparli organizację dożynek.  
W ramach podziękowania sponsorzy odebrali 
z rąk wójta Grzegorza Kozioła oraz przewod-
niczącej Rady Gminy Wiesławy Mitery pa-
miątkowe statuetki. –Pragnę gorąco podzię-
kować wszystkim przedsiębiorcom, bo tylko 
dzięki ich wsparciu możliwe są do pokrycia 
koszty organizacji Dożynek Gminy Tarnów 
z koncertem gwiazdy włącznie i ani złotówka 
nie jest wydawana na ten cel z gminnego bu-
dżetu – podkreśla Anna Pieczarka, dyrektor 
Centrum Animacji Kulturalnej Gminy Tar-
nów.

Wyróżnienie dla 
zgłobickiego przedszkola

Niepubliczne Przedszkole „Kraina Marzeń” 
w Zgłobicach prowadzone przez Stowarzy-
szenie Nasze Zgłobice zostało wyróżnione  
w związku z uczestnictwem tej placówki  
w projekcie „50+ Dojrzali, Potrzebni, Kompe-
tentni” Zgłobickie przedszkole uczestniczyło 
w nim poprzez stworzenia miejsca stażowego, 
a po zakończeniu stażu – podpisanie umowy 
o pracę. Wyróżnienie odebrała 9 października 
w Krakowie dyrektor zgłobickiego przedszko-
la Marta Tyńska.

Nowe książki za 
ministerialne pieniądze

Dzięki staraniom Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej, w bieżącym roku do jej budżetu 
trafiło 13,7 tysiąca złotych na zakup nowych 
książek. Środki te pochodzą z Ministerstwa 
Kultury i zostały przyznane bibliotece w ra-
mach programu Biblioteki Narodowej, zaty-
tułowanego „Zakup nowości wydawniczych 
do bibliotek w roku 2015”. – Większość pozy-
cji książkowych kupujemy z dotacji gminnej,  
ale zawsze staramy się także o pozyskanie pie-
niędzy z Ministerstwa Kultury – podkreśla dy-
rektor biblioteki Adam Ryba. – Żeby sprostać 
oczekiwaniom szczególnie młodego czytelni-
ka, na nowości książkowe literatury dla dzieci 
i młodzieży zawsze staramy się przeznaczać 
nawet jedną trzecią ministerialnej dotacji – 
dodaje.

Gminne obchody Dnia 
Edukacji Narodowej

W środę, 14 października w Szkole Pod-
stawowej w Jodłówce-Wałkach odbyły się 
gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej. 
Podczas uroczystości miało miejsce wręcze-
nie nauczycielom oraz pracownikom oświaty 
tegorocznych nagród Wójta Gminy Tarnów 
oraz dyrektorów szkół. Następnie przed przy-
byłymi zaprezentował się znany już w regionie 
chór „Kantata” z Jodłówki-Wałek, a uczniowie 
starszych klas zaprezentowali wesołe przed-
stawienie. Nie zabrakło życzeń oraz kwiatów.

Pieniądze z „powodziówki”
O 130 tysięcy złotych dodatkowych środków 

samorząd gminy Tarnów wystąpił i pozyskał 
w październiku z Ministerstwa Administra-
cji i Cyfryzacji w ramach podziału środków 
na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.  
Pieniądze z „powodziówki” przeznaczone 
zostały na remont drogi gminnej tzw. „koło 
Koziołowej” w Porębie Radlnej. – Na 860 me-
trowej drodze wykonano nową podbudowę w 
miejscach, gdzie dotychczas nie było utwardzo-
nej nawierzchni, a następnie na całej drodze 
położona została nowa nakładka asfaltowa – 
podkreśla zastępca wójta Sławomir Wojtasik.

Podziękowanie 
dla strażaków

„W podziękowaniu za służbę” – pod takim 
hasłem upłynęło spotkanie strażaków-ochot-
ników z terenu gminy Tarnów, zorganizo-
wane przez samorząd gminny, które odbyło 
się w piątek, 23 października w Domu Wie-
lofunkcyjnym w Radlnej. Udział wzięły w 
nim wszystkie jednostki Ochotniczych Straży 
Pożarnych z gminnych miejscowości. - Chce-
my dziś podziękować Wam za bezinteresow-
ną służbę i poświęcenie, za to, że nie patrząc 
na zasługi dzielicie się swoim wolnym czasem  
z tymi, którzy są w potrzebie. Dziękuję Wam 
za to zarówno w imieniu mieszkańców, jak  
i samorządu. Życzę Wam wiele satysfakcji  
z pełnionej służby – dziękował ochotnikom  
z dziewięciu jednostek OSP wójt Grzegorz 
Kozioł.
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Mali ogrodnicy 
posadzili tulipany

We wtorek 27 października dzieci z Niepu-
blicznego Przedszkola i Żłobka „Pod kaszta-
nami” w Zbylitowskiej Górze wzięły udział w 
akcji „Sadzimy tulipany” i przed budynkiem 
przedszkola zasadziły cebulki tulipanów.  
Aby nikt nie miał wątpliwości, do kogo na-
leży tulipan, każde dziecko umieściło małą  
tabliczkę ze swoim imieniem. –  Jesteśmy eko-
logicznym przedszkolem, dbamy o to, aby na-
sze otoczenie też było przepiękne i żeby wszyscy 
naokoło widzieli, że u nas jest zielono i koloro-
wo, bo to, jak zakwitną tulipany, to będzie też 
dla nas niespodzianka, którą poznamy wiosną 
– podkreśla dyrektor placówki Małgorzata 
Simajchel. Akcję wspierali rodzice, mieszkań-
cy gminy Tarnów, a swoim patronatem objął 
ją Wójt Gminy Tarnów. Niepubliczne Przed-
szkole i Żłobek „Pod kasztanami” w Zbylitow-
skiej Górze funkcjonują od 1 września bieżą-
cego roku.

Pieniądze dla 
młodych filmowców

We wtorek, 3 listopada przedstawiciele 
uczniów Publicznego Gimnazjum nr 1 z Woli 
Rzędzińskiej odebrali w Warszawie nagrodę 
główną w Wielkim Teście Wiedzy o Polskim 
Filmie, który odbył się w poniedziałek, 28 
września w TVP1. Czek na kwotę 30 tysięcy 
złotych został przekazany przez zwycięzców 
testu – Grażynę Wolszczak i Cezarego Ha-
rasimowicza. Pozyskane przez szkołę środki 
finansowe zostaną przeznaczone na doposa-
żenie pracowni filmowej oraz filmowe zajęcia 
pozalekcyjne dla wolańskich gimnazjalistów.

Grand Prix 
dla Haliny Pinas

Halina Pinas zwyciężyła w konkursie na 
Małopolskiego Pracownika Socjalnego Roku 
2015. Wręczenie nagród w ramach piątej 
edycji tego konkursu organizowanego przez 
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej  
w Krakowie miało miejsce w piątek, 6 listo-
pada podczas konferencji „Mamy Moc Po-
magania. U Źródeł Pracy Socjalnej – Em-
powerment w Praktyce”. Nagrody wręczył 
wicemarszałek Wojciech Kozak. Najlepszych 

Święto Niepodległości 
w Błoniu

Tradycyjnie już 11 listopada, w dniu Naro-
dowego Święta Niepodległości, mieszkańcy 
Błonia spotkali się na miejscowym cmen-
tarzu wojennym, by wspólnie wziąć udział  
w polowej mszy św. w intencji Ojczyzny.  
Przed jej rozpoczęciem dzieci i młodzież zaśpie-
wali najpiękniejsze polskie pieśni patriotyczne,  
a uczniowie miejscowej szkoły zaprezento-
wali montaż słowno-muzyczny. Natomiast na  
zakończenie złożono pod pomnikiem po-
ległych kwiaty i okolicznościowe wiązanki.  
W uroczystości udział wzięli licznie miesz-
kańcy Błonia, uczniowie oraz pracownicy 
szkoły, klerycy pierwszego roku Wyższego 
Seminarium Duchownego w Tarnowie oraz 
przedstawiciele gminnego samorządu.

Festiwal patriotyczny 
w Zgłobicach

W środę, 18 listopada w Szkole Podstawo-
wej w Zgłobicach odbył się VI Festiwal Pie-
śni i Piosenki Patriotycznej. W tym roku ha-
słem przewodnim wydarzenia było „Wolność  
i Solidarność”. W konkursie udział wzięli wo-
kaliści oraz zespoły z większości gminnych 
szkół, wykonując najpiękniejsze polskie pieśni 
i piosenki patriotyczne. W kategorii klas I-III 

Podziękowanie dla 
Kazimierza Cioska

W środę, 18 listopada wójt gminy Tarnów 
podziękował mieszkańcowi Koszyc Małych, 
założycielowi LKS Victoria Kazimierzowi 
Cioskowi za sześćdziesiąt lat działalności na 
rzecz rozwoju gminnego sportu. Kazimierz 
Ciosek jako niespełna dwudziestolatek – wraz 
z Józefem Trybą i Józefem Hajbickim – przed 
sześćdziesięciu laty zakładał LZS w Koszycach 
Małych. W przeszłości był prezesem klubu, 
zawodnikiem, trenerem i wiernym kibicem 
klubu, którym pozostał do dziś.

pracowników socjalnych kapituła konkurso-
wa wyłoniła z grona 36 kandydatów zgłasza-
nym m. in. przez podopiecznych. Laureatów 
wyłoniono w trzech kategoriach: „Animacja”, 
„Integracja” i „Doświadczenie”, i w tej ostat-
niej kategorii bezkonkurencyjna okazała się 
pracownica Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej. Komisja przyznała także drugą 
nagrodę główną w kategorii „Animacja” oraz 
pięć wyróżnień. Gratulacje i życzenia z oka-
zji wyróżnienia złożyli również Halinie Pinas 
przedstawiciele gminnego samorządu na sesji, 
która odbyła się w środę, 2 grudnia. 

za najciekawszą interpretację wokalną – na-
grodzone zostało Niepubliczne Gimnazjum  
w Zbylitowskiej Górze, za najlepszą prezenta-
cję sceniczną – SP w Koszycach Wielkich, za 
poprawną emisję – SP nr 1 z Woli Rzędziń-
skiej, za pielęgnowanie kulturowego dzie-
dzictwa narodowego – SP z Poręby Radlnej, 
za oryginalny akompaniament – SP z Zawa-
dy, zaś nagroda specjalna im. Ks. T. Gołąbka 
przypadła SP w Koszycach Małych. W kate-
gorii IV – VI i Gimnazja nagroda za najcie-
kawszą interpretację wokalną przypadła SP  
w Jodłówce-Wałkach, za najlepszą prezenta-
cję sceniczną – SP w Zgłobicach, za popraw-
ną emisję – SP w Błoniu, za pielęgnowanie 
kulturowego dziedzictwa narodowego – SP 
w Łękawce, za oryginalny akompaniament 
- Gimnazjum z Zawada, Grand Prix Wójta 
Gminy Tarnów – Gimnazjum z Tarnowca, dla 
obiecującego talentu „Młodzi Młodym” – SP  
w Jodłówce-Wałkach, zaś nagroda publiczno-
ści „Złota Nuta” otrzymała SP w Zgłobicach.
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Andrzejki integracyjne

W czwartek, 26 listopada w Zespole Szkół 
Publicznych w Woli Rzędzińskiej odbyła się 
zabawa andrzejkowa dla młodzieży gimna-
zjalnej oraz podopiecznych Warsztatów Te-
rapii Zajęciowej przy firmie „Tarel”, Specjal-
nego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w 
Zbylitowskiej Górze oraz dzieci i młodzież ze 
Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niepełno-
sprawnych „Pomocna Dłoń”. Jest to cykliczne 
wydarzenie, które w tym roku zorganizowane 
zostało już po raz piętnasty.

Konkurs o Długoszu

W czwartek, 27 listopada w Szkole Podsta-
wowej w Zbylitowskiej Górze odbył się Gmin-
ny Konkurs wiedzy o życiu i działalności Jana 
Długosza. Okazją do zorganizowania konkur-
su była przypadająca w tym roku 600 rocznica 
urodzin tego wybitnego polskiego kronikarza, 
dyplomaty i duchownego. Ponadto Sejm RP 
ustanowił rok 2016 rokiem Jana Długosza. W 
konkursie udział wzięli uczniowie Szkół Pod-
stawowych z gminnych szkół. Trzyosobowe 
drużyny rywalizowały w kilku kategoriach. 
Najlepsze okazały się drużyny ze SP w Koszy-
cach Wielkich, SP nr 1 w Woli Rzędzińskiej 
oraz SP w  Tarnowcu. Wszyscy uczestnicy 
odebrali pamiątkowe dyplomy oraz medale.

Mogiła Cielochy 
grobem wojennym

Małopolski Urząd Wojewódzki pozytywnie 
rozpatrzył wniosek samorządu gminy Tarnów o 
uznanie odnalezionego w maju ubiegłego roku 
miejsca spoczynku Bronisława Cielochy za grób 
wojenny. Od tej chwili jego mogiła na cmentarzu 
parafialnym w Woli Rzędzińskiej znalazła się pod 
opieką państwa oraz została zewidencjonowana 
i wpisana do prowadzonego przez Urząd Woje-
wódzki rejestru grobów i cmentarzy wojennych. 
Mogiła Bronisława Cielochy to pierwszy grób wo-
jenny ofiary stalinowskiej zbrodni i żołnierza nie-
złomnego na terenie gminy Tarnów. Jest to mogiła 
ziemna, która wymaga dalszego zagospodarowa-
nia, dlatego władze gminy wkrótce wystąpią do 
wojewody z wnioskiem o wykonanie marmuro-
wego nagrobka.

Jazz zbylitowskogórski
W Zbylitowskiej Górze rozbrzmiewa zna-

komita muzyka jazzowa. Dzieje się tak dzięki 
założonemu w 2014 roku przez Romana Bart-
nickiego zespołowi RB DIXIE FIVE. Grupa 
ta w bieżącym roku została laureatem presti-
żowego międzynarodowego festiwalu jazzu 
tradycyjnego Old Jazz Meeting – Złota Tarka 
2015 w Iławie. Laureaci poza dyplomem i sta-
tuetką otrzymali nagrodę pieniężną. Grupa 
występuje w typowym dla kolebki jazzu in-
strumentarium w składzie: Dominik Mietła – 
trąbka, Robert Szczerba – puzon, Janusz Wit-
ko - klarnet, Witold Zydroń – banjo i Roman 
Bartnicki - suzafon.

Jabłka dla mieszkańców

W czwartek, 26 listopada już po raz ko-
lejny na terenie gminy były rozprowadzane 
nieodpłatnie jabłka dla osób potrzebujących. 
Owoce dostarczone zostały bezpośrednio od 
sadowników z okolic Sandomierza.

rek        lama
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rek        lama

Przed sądem pierwszej instancji zakończyła 
się sprawa z powództwa spadkobierców rodzi-
ny Marszałkowiczów o zapłatę za bezumowne 
korzystanie z gruntów pod szkołą i ośrodkiem 
zdrowia, a także za działkę, na której znajdo-
wało się boisko sportowe w Zgłobicach. Sąd nie 
uwzględnił wygórowanej wysokości roszczeń 
spadkobierców.

W wyniku rozstrzygnięcia Sądu Rejonowe-
go gmina Tarnów za bezumowne korzystanie z 
trzech działek gruntów w Zgłobicach, ma zapła-
cić spadkobiercom około 500 tysięcy złotych. To 
drastycznie mniej niż domagali się spadkobier-
cy, którzy w pozwie żądali zapłaty aż 3,5 miliona 
złotych – Od początku uznawaliśmy zasadność 
żądań, ale nie wysokości kwoty, jakiej domagali 
się spadkobiercy, dlatego zdaliśmy się na rozstrzy-
gnięcie sądowe. Płacąc spadkobiercom tę kwotę, 
wystąpimy równocześnie do Skarbu Państwa 
o odszkodowanie – podkreśla wójt Grzegorz  
Kozioł. – Sąd potwierdził nasze szacunki i jego 
rozstrzygnięcia są dla nas satysfkacjonujące. 
Uważam, że warto było poczekać na rozstrzy-
gnięcie sądu, bo chociaż trwało to dość długo, to 
jest dla nas korzystne. Jeśli się potwierdzi w kolej-
nej instacji, w kasie gminy pozostanie 3 miliony 
złotych – dodaje.

Sprawa rozstrzygnięta została przez sąd 
pierwszej instancji, więc nie jest ono ostateczne. 
- To rozstrzygnięcie umożliwia nam zapropono-
wanie właściwie oszacowanych stawek czynszu za 
działkę pod szkołą i ośrokiem zdrowia, które mo-
glibyśmy płacić do czasu ostatecznego zakończe-
nia sprawy. Na te proponowane wcześniej przez 
spadkobierców nie mogliśmy się zgodzić, gdyż 
były przeszacowane i nierynkowe. Mam również 
nadzieję, że szybko i korzystnie dla gminy zakoń-
czy się sprawa, którą złożyliśmy do sądu o wykup 
gruntów pod szkołą i ośrodkiem zdrowia z tzw. 
„prawa zabudowy” – podkreśla włodarz gminy.

Błogosławiony z gminy Tarnów
W historii gminy Tarnów jest to wydarze-

nie bez precedensu – na ołtarze został wynie-
siony jej mieszkaniec pochodzący z Zawady  
o. Zbigniew Strzałkowski. Wraz z nim  
beatyfikowani zostali o. Michał Tomaszek  
i ks. Alessandro Dordi. Wszyscy trzej zginęli  
w Peru. O. Zbigniew Strzałkowski i o. Michał  
Tomaszek byli franciszkanami prowadzącymi 
wraz z o. Jarosławem Wysoczańskim od 1988 
roku pracę misyjną w andyjskim Pariacoto. 
Zginęli 9 sierpnia 1991 roku od strzałów odda-
nych w tył głowy przez terrorystów lewackiej 
organizacji „Świetlisty Szlak”. Ich proces beaty-
fikacyjny rozpoczął się 9 sierpnia 1996 roku,  
a 3 lutego 2015 roku papież Franciszek pro-

mulgował dekret o ich męczeństwie. Mszy świę-
tej beatyfikacyjnej, która odbyła się w sobotę,  
5 grudnia 2015 roku w peruwiańskim Chimbote 
o 10:00 (o 16:00 czasu polskiego) przewodniczył 
reprezentujący papieża kard. Angelo Amato.  
W wygłoszonej homilii powiedział on m. in.: 
„Nasi męczennicy mówili językiem miłości. Po-
chodzili z dalekich krajów i mówili innymi języ-
kami. Przybywając do Peru, nauczyli się nowego 
języka, ale przede wszystkim mówili językiem 
miłości. Ich apostolstwo i akceptacja męczeń-
stwa były lekcjami miłości. Miłość zwycięża 
nienawiść i znosi zemstę. Miłość jest prawdzi-
wym świetlistym szlakiem, który przynosi życie, 
a nie śmierć, rodzi pokój, a nie wojnę, tworzy  

Sprawa o bezumowne  
korzystanie z działek w 
Zgłobicach rozstrzygnięta

braterstwo, a nie podziały.”
Po odczytaniu przez kard. Angelo Amato de-

kretu beatyfikacyjnego do ołtarza przyniesiono 
relikwie męczenników. Procesji z relikwiami 
przewodniczył o. Jarosław Wysoczański – prze-
łożony misji w Pariacoto, który pracował z mi-
sjonarzami męczennikami. W uroczystości be-
atyfikacyjnej wzięło udział ponad dwadzieścia 
tysięcy osób.

O. Zbigniew Strzałkowski i o. Michał Toma-
szek to pierwsi polscy misjonarze męczennicy 
wyniesieni na ołtarze. O ich życiu i męczeń-
stwie Telewizja Polska zrealizowała film do-
kumentalny „Życia nie można zmarnować”.   
W Zawadzie o beatyfikację o. Zbigniewa Strzał-
kowskiego modlono się rokrocznie od dwuna-
stu lat podczas mszy świętej poprzedzającej bieg 
memoriałowy jego imienia organizowany przez 
Szkołę Podstawową w Zawadzie we współpracy 
z gminnym samorządem.

Liturgiczne wspomnienie o. Zbigniewa 
Strzałkowskiego i o. Michała Tomaszka przypa-
dać będzie 9 sierpnia. 
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Gminny dzień seniora oraz „Złote Gody”

Już po raz trzeci seniorzy z gminy Tar-
nów świętowali swój dzień. Uroczystość 
zorganizowano, 8 października w hali 
widowiskowo – sportowej w Koszycach 
Wielkich. Święto seniorów połączono 
ze „Złotymi Godami”, czyli wręczeniem 
medali Prezydenta RP za długoletnie po-
życie małżeńskie. W trakcie wydarzenia 
muzycy Filharmonii Krakowskiej zagra-
li koncert „Szlagiery Kabaretu Starszych 
Panów”.

Gminny Dzień Seniora zorganizowany został 
w październiku, czyli ogólnopolskim miesiącu 
osób starszych. Seniorzy, którzy tłumnie przy-
byli na wydarzenie, mogli wysłuchać podsu-
mowania roku w gminnych Klubach Seniora w 
wykonaniu Marii Ostrowskiej, gminnego koor-
dynatora ds. Seniorów. – Miniony rok upłynął 
pod znakiem spotkań klubowych, wycieczek, 
pielgrzymek czy ognisk, podczas których panuje 
atmosfera wzajemnej empatii i życzliwości. Jak 
w dobrej, wielkiej rodzinie. Podziękujmy sobie 
wzajemnie, że kolejny rok jesteśmy razem, że 
się szanujemy, lubimy oraz wspieramy – mówiła 
Maria Ostrowska. Uroczystość zaszczycił rów-
nież gość specjalny, prof. Jan Tadeusz Duda, rad-
ny Sejmiku Województwa Małopolskiego, ojciec 
Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Następnie przyszedł czas na wręczenie medali 

międzywojennego, współpracującego m. in. ze 
stołecznymi teatrami rewiowymi i z wytwórnią 
płytową Syrena Rekord oraz piosenki Jerzego 
Wasowskiego i Jeremiego Przybory z niezapo-
mnianego Kabaretu Starszych Panów. Wiele z 
tych dowcipnych, inteligentnych utworów wpi-
sało się na stałe do repertuaru polskiej piosenki, 
a niektóre tytuły stały się wręcz popularnymi 
powiedzeniami. Koncert przypadł do gustu pu-
bliczności, która nagradzała artystów gromkimi 
brawami. W przerwie od uczty muzycznej orga-
nizatorzy zaprosili wszystkich na poczęstunek. 
Przygotowali również dla uczestników pamiąt-
kowe gadżety oraz tomiki wierszy poetki z Tar-
nowca, członkini Klubu Seniora w tej miejsco-
wości Zofii Łach.

- Cieszymy się, że dziś tłumy seniorów są z 
nami – podsumowywała wydarzenie Anna Pie-
czarka, dyrektor Centrum Animacji Kulturalnej 
Gminy Tarnów organizującej wydarzenie – Dziś 
jest bardzo uroczyście, ale my z seniorami jeste-
śmy przez cały rok. Tworzymy jedną wielką ro-
dzinę. Doceniamy seniorów, bo niejednokrotnie 
są to już osoby samotne. A przecież seniorom 
tak wiele zawdzięczamy. Są skarbnicą wiedzy, 
zwłaszcza dla młodszego pokolenia. Przez całe 
życie ciężko pracowali, wychowywali dzieci i waż-
ne, aby podczas jesieni życia ktoś o nich myślał, 
pamiętał, okazywał wdzięczność, aby mieli chwile 
radości - mówiła Anna Pieczarka.

Prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeń-
skie. Z rąk m.in. wójta gminy Tarnów Grzego-
rza Kozioła odebrały je pary, które w bieżącym 
roku obchodzą jubileusz 50 i 60-lecia małżeń-
stwa: Maria i Edward Jaśkiewiczowie, Krysty-
na i Władysław Brożkowie, Krystyna i Czesław  
Brożkowie, Genowefa i Adam  Gniadkowie, 
Maria i Eugeniusz  Kawowie, Krzysztofa i Józef  
Krawczykowie Teresa i Stanisław  Kozielecowie, 
Genowefa i Józef Kawowie, Maria i Kazimierz  
Kunowie, Teresa i Marian  Lipińscy, Stefania i 
Stanisław Mikowie, Irena i Piotr   Mikutowie,  
Irena i Marian Mrozowie, Władysława i Jan  
Pyrkowie, Krystyna i Aleksander Prytkowie, Lu-
dwika i Adam Szurowie, Zofia i Antoni Strzesa-
kowie, Anna i Marian Szatkowie,     Maria i Ad-
olf  Tyńscy, Anna i Mieczysław   Witkowie, Irena 
i Stanisław Wzorkowie, Rozalia i Jan Żmudowie. 
Następnie życzenia dostojnym jubilatom złożyła 
Przewodnicząca Rady Gminy Tarnów Wiesława 
Mitera, a w specjalnej dedykacji piosenkę „Złote 
obrączki” zaśpiewała Ola Sępek.

Następnie na scenie pojawił się Męski Oktet 
Wokalny Filharmoników Krakowskich. Zespół 
tworzą członkowie Chóru Filharmonii Krakow-
skiej, którzy w ten sposób kontynuują polską 
tradycję przedwojennych zespołów wokalnych 
wykonujących utwory żartobliwe i rozrywko-
we. Oktet zaprezentował autorskie opracowania 
piosenek Henryka Warsa, polskiego kompo-
zytora, pianisty, aranżera i dyrygenta z okresu 
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Gmina Tarnów tradycyjnie już świę-
towała 11 listopada w hali widowisko-
wo – sportowej w Koszycach Wielkich.  
Obchody  Narodowego Święta Niepod-
ległości rozpoczęła uroczysta Msza św.,  
a następnie w bogatym programie zna-
lazły się występy artystyczne, koncerty 
orkiestr dętych czy tradycyjne wspólne 
śpiewanie pieśni patriotycznych. Na za-
kończenie dla licznej publiczności za-
grał koncert Andrzej Sikorowski wraz  
z córką Mają i zespołem.

Uroczystości rozpoczęła Msza św. w intencji 
Ojczyzny, której przewodniczył Biskup Leon 
Dubrawski, Ordynariusz Diecezji Kamieniecko 
– Podolskiej na Ukrainie. – Ofiary poniesione 
dla wolności Polski można mnożyć. To one przy-
pominają nam, że za wartości należy płacić wyso-
ką cenę. Tym bardziej musimy te wartości cenić, 
gdy możemy z nich na co dzień korzystać – mówił 
w trakcie homilii biskup.

Motyw docenienia wolności, pojawił się rów-
nież w rozpoczynającym uroczystość przemó-
wieniu wójta gminy Tarnów Grzegorza Kozioła 
– Dziś wolna i demokratyczna Rzeczpospolita to 
Ojczyzna wszystkich Polaków, choć nie wszyscy i 
nie do końca dziś sobie to uświadamiają. Potrze-
ba nam więcej wzajemnego szacunku, jedności i 
porozumienia w tym, co najważniejsze, a wśród 
nich najpierwsze, dobra naszej Ojczyzny – mówił 
wójt Kozioł.

Część artystyczną wydarzenia rozpoczął 
klimatyczny występ zespołu Old Boys Band. 
Następnie śpiewano wspólnie polskie pieśni 
patriotyczne, a w tzw. „międzyczasie” organi-
zatorzy zaprosili wszystkich na poczęstunek 

Święto Niepodległości w Koszycach Wielkich

prawdziwą żołnierską grochówką. Z kolei goście 
z węgierskiej gminy Jászalsószentgyörgy często-
wali przygotowanym według własnego przepisu 
gulaszem.  

Kolejną artystką, która podbiła tego dnia ser-
ca publiczności była węgierska wokalistka Lila 
Kotai, która zaśpiewała m.in. „Rozkwitały pąki 
białych róż”. Na scenie nie zabrakło również wy-
stępów Orkiestr Dętych: z Woli Rzędzińskiej 
oraz rumuńskiego Csikszentsimon. Kiedy ko-
szycka hala szczelnie wypełniła się publiczno-
ścią, sceną zawładną lider zespołu „Pod Budą” 
Andrzej Sikorowski. Zagrał on wraz z córką 
Mają oraz zespołem. Ze sceny popłynęły więc 
dźwięki największych przebojów wokalisty jak 
„Nie przenoście nam stolicy do Krakowa” czy 
„Bardzo smutnej piosenki”. 

- Uczciliśmy Niepodległość zarówno z zadumą 

jak i radośnie, spontanicznie. Cieszę się, że z roku 
na rok coraz więcej mieszkańców nie tylko naszej 
gminy ale i całego regionu uczestniczy w wyda-
rzeniach patriotycznych, i to wszystkie pokolenia. 
Zarówno najmłodsi jak i najstarsi, całymi rodzi-
nami. Świadczy to o coraz większej świadomości 
patriotycznej w naszym społeczeństwie. – pod-
sumowuje Anna Pieczarka, dyrektor Centrum 
Animacji Kulturalnej, organizująca wydarzenie.
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Znakiem rozpoznawczym gminy Tar-
nów stały się inwestycje. Nawet kiedy już 
kończy się sezon i gdy zaplanowane na 
dany rok działania zostały zrealizowane, 
to jeszcze wciąż samorządowcy starają się 
tak gospodarować budżetem, aby udało 
się wykonać drobne, a niezaplanowane 
wcześniej akcje. W ten sposób, obok du-
żych zadań inwestycyjnych, o których na 
łamach „Nowin” informowaliśmy na bie-
żąco, udało się podjąć sporo jakże waż-
nych działań, nierzadko rozwiązujących 
istotne problemy lokalnej społeczności.  
Postanowiliśmy zebrać je i krótko przed-
stawić czytelnikom.

Projekty
Wśród niezaplanowanych wcześniej działań, 

na które udało się wygospodarować dodatkowe 
środki, znalazło się projektowanie inwestycji 
związanych z rozbudową bądź adaptacją po-
mieszczeń w szkołach na terenie gminy. Aktual-
nie wykonywane są projekty dla czterech szkół: 
w Łękawce, Błoniu, Zawadzie i Zbylitowskiej 
Górze. Dla szkół w Błoniu i Łękawce wykony-
wane są projekty adaptacji pomieszczeń dla po-
trzeb przedszkola, zaś dla szkoły w Zbylitowskiej 
Górze trwa przygotowanie projektu związanego 
z adaptacją pomieszczeń po przedszkolu na 
świetlicę i dodatkowe pomieszczenia dla szkoły. 
Największa inwestycja czekać będzie gminę w 
Zawadzie, gdzie konieczna będzie rozbudowa 
szkoły, gdyż w warunkach jej obecnego funk-
cjonowania zaczyna brakować sal lekcyjnych. 
W sumie na wykonanie projektów adaptacji po-
mieszczeń lub rozbudowy w czterech szkołach 
na terenie gminy zostanie w tym roku wydat-
kowane ponad 52 tysiące złotych. Równocze-
śnie warto przypomnieć, że kontynuowana jest 
rozbudowa szkoły w Jodłówce-Wałkach, której 
zakończenie planowane jest w przyszłym roku, 
natomiast kilka tygodni temu zakończyła się bu-

dowa kompleksu sportowego z salą gimnastycz-
ną przy szkole w Koszycach Małych. W najbliż-
szym czasie zostanie też podpisana umowa na 
wykonanie projektu modernizacji budynku tzw. 
„starej kaplicy” w Tarnowcu, która w czerwcu 
została zakupiona przez gminę, by ponownie 
służyć mieszkańcom tej miejscowości.

Estetyka otoczenia
Kilka nieplanowanych wcześniej zadań doty-

czy poprawy estetyki otoczenia. Przy wybudo-
wanym w ostatnich latach boisku wielofunk-
cyjnym w Błoniu położone zostało około 70 
m2. betonowej kostki obejmującej chodnik oraz 
schody. Podobne schodki jak przy boisku w Bło-
niu zostały wykonane także na boisku KS Biała. 
Z kolei w Woli Rzędzińskiej przy ekranach aku-
stycznych powstałych w wyniku modernizacji 

Gminne     inwestycje 
                         2015

linii kolejowej E30 Tarnów-Rzeszów posadzony 
został winobluszcz, który po rozkrzewieniu nie 
tylko zasłoni nieciekawą płaszczyznę ekranów, 
ale będzie dodatkowo chronić przed hałasem. 
Nasadzenia te zostały zrealizowane we współ-
pracy ze Starostwem Powiatowym, a także przy 
udziale społeczności szkolnej przeprowadzono 
prace związane z poprawą estetyki otoczenia 
Szkoły Podstawowej nr 1. Dokonano m. in. kon-
serwacji rzeźby patronki, ławeczek, posadzono 
dodatkowe rośliny czy posiano trawę. Wykona-
ne zostały także nowe nasadzenia roślin i kwia-
tów w Radlnej, Porębie Radlnej, Tarnowcu i 
Nowodworzu. W ramach działań mających na 
celu poprawę estetyki otoczenia warto wspo-
mnieć także zapowiadany już wcześniej remont 
kapliczki „nad zimną wodą” w Woli Rzędziń-

reklama

Ulica Mościcka - Zbylitowska Góra

Hala sportowa - Koszyce Małe
Nowe skrzydło szkoły - Jodłówka Wałki
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skiej, na której remont pozyskano środki pozy-
skano z Województwa Małopolskiego w ramach 
konkursu „Kapliczka”. W trakcie prac naprawio-
no fundamenty, wymieniono dach oraz odno-
wiono mury i stolarkę okienną, dzięki czemu 
kapliczka zyskała zupełnie nowy wygląd.

Rozwiązywanie problemów
Zupełnie inną grupę nieplanowanych wcze-

śniej inwestycji stanowią te, które można by 
nazwać rozwiązywaniem problemów miesz-
kańców. Ich często nagłe pojawienie się bywa 
na ogół warunkowane pilną potrzebą. Do takich 
można zaliczyć na przykład prace remontowe 
oraz doposażenie szkoły podstawowej w Zbyli-
towskiej Górze, gdzie przeznaczono dodatkowe 
środki na remont kominów, zakup komputera 

do szkół w Zbylitowskiej Górze i Tarnowcu 
zakupione zostały automaty vendingowe. Takie 
automaty, w których uczniowie mogą zakupić 
m. in. wodę mineralną, soki owocowe, mle-
ko oraz kanapki, cieszą się dużą popularnością 
wśród uczniów, którzy chętnie z nich korzystają. 
W tym miejscu warto wspomnieć również 
„Dużą fortecę” – wielofunkcyjny, bezpieczny  
i kolorowy obiekt ze zjeżdżalnią, drabinkami  
i różnymi zakamarkami, jaki za ponad 20 
tysięcy złotych pojawił się na placu zabaw  
w Zgłobicach.

We współpracy gminy z powiatem w Jodłów-
ce-Wałkach przy drodze powiatowej 1371K 
wykonana została nowa nawierzchnia na zatoce 
autobusowej stanowiącej końcowy przystanek 
autobusu nr 210. Na 350 metrach kwadrato-
wych zatoki zdjęta została stara nawierzchnia i 
w jej miejscu położony został nowy asfalt. Wy-
konane zostało także odwodnienie. Ta ostatnia 
kwestia była szczególnie ważna, gdyż mieszkań-
cy zgłaszali, że w czasie dużych opadów deszczu 
zalewane są ich posesje. Koszt remontu wyniósł 
42 tysiące złotych – po połowie z kasy gminy 
oraz powiatu. Innym zadaniem zrealizowanym 
wspólnie z powiatem rozwiązującym istotnie 
problemy mieszkańców jest urządzenie przej-
ścia dla pieszych przy drodze powiatowej 1731K 
przy „Biedronce” w Woli Rzędzińskiej.

Takich drobnych wykonanych zadań jest 
więcej: roboty ziemne i podbudowa ponad pół-
kilometrowego odcinka „drogi na Górskiego”, 
realizowana z „powodziówki” drogi „koło Ko-
ziołowej” w Porębie Radlnej, o których pisze-
my w innym miejscu, dodatkowa kostka przy 
boisku w Koszycach Małych, podjazd dla nie-
pełnosprawnych w Zgłobicach, parking wraz 
stojakiem na rowery przy szkole w Koszycach 
Wielkich. Wiele z nich zostało wykonanych 
sposobem gospodarczym, siłami pracowników 
zatrudnianych przez gminę, jak najniższym 
kosztem. Również dzięki nim gmina wciąż staje 
się coraz piękniejsza. 

dla potrzeb administracyjnych oraz tablicy mul-
timedialnej dla klasy pierwszej. W sumie na te 
działania przeznaczone zostało ponad 18 tysięcy 
złotych.

O znacznie większą dodatkową kwotę, bo 
około 140 tysięcy złotych, zwiększony został 
zakres drugiego etapu budowy kanalizacji w 
Łękawce. Te pieniądze przeznaczone zostały na 
doprowadzenie kanalizacji do nowo powstałych 
domów, których mieszkańcy wykonali projekt 
we własnym zakresie, zmianę technologii wy-
konania tam, gdzie nie udało się uzyskać zgód 
właścicieli na wejście w teren, a także na odtwo-
rzenie nawierzchni asfaltowej w miejscu przeko-
pów.

Aby poszerzyć ofertę i umożliwić uczniom 
stały dostęp do zdrowej żywności, do Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Woli Rzędzińskiej oraz 

reklama

Hala sportowa - Koszyce Małe

Odnowiona kapliczka - Wola Rzędzińska

Nowy budynek przedszkola - Wola Rzędzińska
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alna i uwzględniała stan faktyczny. Do tej pory 
w gminie Tarnów tak, niestety, nie było. W przy-
padku nowych domów, wybudowanych w 2011 
roku lub później, dane były aktualne, bo inwen-
taryzacja zmian jest obowiązkiem geodetów, w 
przypadku starszych – niekoniecznie, bo mieli 
jej dokonywać sami mieszkańcy. Jednym z głów-
nych celów aktualizacji ewidencji jest więc jej 
ujednolicenie w respektowaniu zapisów prawa.
Modernizację operatu ewidencji gruntów i bu-
dynków na terenie gminy Tarnów Starostwo 
Powiatowe realizowało w mijającym roku. 
Obejmowała ona pomiar i zakładanie kartotek 
budynków, aktualizację użytków i ich zmiana w 
przypadku wydzielonych dróg. W terenach za-
budowanych ustalane były także granice. War-

O przeprowadzanej przez Starostwo Powiatowe 
na terenie gminy Tarnów modernizacji ewiden-
cji gruntów i budynków już na łamach „Nowin” 
pisaliśmy kilkakrotnie. Ponieważ jednak jest to 
temat bardzo ważny dla mieszkańców, powraca-
my do niego po raz kolejny.
Ewidencja gruntów i budynków to w dużej 
mierze klucz do funkcjonowania samorządów. 
Stanowi podstawę planowania przestrzennego, 
wymiaru podatków, oznaczania nieruchomości 
w księgach wieczystych, statystyki publicznej i 
gospodarki nieruchomościami. Jej prowadze-
nie i modernizacja są ustawowym obowiązkiem 
Starosty wynikającym z Prawa Geodezyjnego i 
Kartograficznego. Ze względu na jej znaczenie 
bardzo ważne jest, aby ta ewidencja była aktu-

Aktualizacja ewidencji raz jeszcze

W pierwszych tygodniach grudnia do przed-
szkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie 
gminy Tarnów zawitał z prezentami Święty  
Mikołaj. Czekały na niego piękne dekoracje, 
piosenki, wierszyki i świąteczne stroje. Ocze-
kiwanego cały rok świętego do przedszkoli 
przyprowadzili przedstawiciele samorządu. 
Wszystkie dzieci potwierdzały, że przez cały 
rok były grzeczne zarówno w domach, jak i 
w przedszkolu, otrzymały piękne prezen-
ty, w których znalazły się przybory 
szkolne, jak m.in. ręcznie wykona-
ny piórnik, czy zdrowe przysmaki w 
postaci jabłkowych chipsów oraz zbożowych 
ciasteczek. Święty Mikołaj zapewnił również, 
że jeszcze raz przyjdzie do wszystkich dzieci, 
tym razem w ich domach. To już kolejny rok, 
kiedy gmina Tarnów zorganizowała „akcję 
Mikołaj”. Paczki wykonali pomocnicy Świę-
tego Mikołaja, czyli pracownicy Centrum 
Kultury Gminy Tarnów. 
W tym samym czasie Święty Mikołaj z gminy  
Tarnów zawitał z prezentami do Polaków 

mieszkających na Ukrainie. Paczki przygoto-
wano dzięki zbiórce produktów zorganizowanej  
w ramach akcji „Z Mikołajem na Ukrainę”, 
współorganizowanej przez szkoły z terenu 
gminy, Samorząd Gminy Tarnów, VII Liceum 
Ogólnokształcące, Zespół Szkół Ekonomiczno-
Gastronomicznych oraz Towarzystwo Miłośni-

ków Lwowa i Kresów Południowo – Wschod-
nich. Na terenie gminy Tarnów zbiórkę 

koordynował dyrektor Zespołu Szkół 
Publicznych w Koszycach Wielkich,  
Mariusz Parcianko. 
Mikołaj dotarł do miejscowości Pnikut, 
Czyszki i Strzelczyska, zamieszkałych 
przez Polaków. – Jak co roku dzieci  

i młodzież włączyły się w akcję przynosząc 
żywność, słodycze czy zabawki z których 
następnie robimy paczki. Dla naszych  
rodaków na Kresach, których często nie 

stać na prezenty mikołajkowe, jest to niezwykła  
radość oraz wyraz pamięci, iż my tu, w Ojczyź-
nie, o nich pamiętamy – podsumowuje akcję dy-
rektor Parcianko.

tość modernizacji to ponad 1,5 miliona złotych, 
z czego 400 tysięcy złotych pochodziło z budże-
tu gminy Tarnów.
Przeprowadzona aktualizacja rozwiąże również 
zgłaszane przez mieszkańców i radnych proble-
my związane z rażącymi dysproporcjami w na-
liczaniu podatku od nieruchomości. – Zdarzało 
się, że za identyczną nieruchomość mieszkańcy 
płacili podatki w rażący sposób różniące się 
wielkością – podkreśla skarbnik Irena Podraza. 
– Dlatego zwracali się do nas o wnioskami zmia-
nę tego stanu rzeczy. Niestety, na monity miesz-
kańców, sołtysów czy radnych nie mogliśmy nic 
zrobić, bo podstawą do naliczania podatków był 
nieaktualny operat ewidencyjny. Wejście w życie 
aktualizacji oznaczać będzie, że wszyscy będą 
płacić podatki sprawiedliwie, zgodnie ze stanem 
faktycznym – dodaje. 

Młodzieżowa Rada Gminy Tarnów działa od 
6 lipca 2007 roku. Przez te lata przewinęło się 
przez nią wielu młodych ludzi, wyłonianych 
w demokratycznych wyborach przeprowadzo-
nych w gminnych gimnazjach. W tegorocznej 
kadencji, która została zainaugurowana 22 
września XX Sesją Młodzieżowej Rady Gminy 
Tarnów, do rady dołączyli: Aleksandra Wój-
cik, Małgorzata Toczek, Anna Korman, Ka-
rolina Rodowicz, Milena Łącka, Aleksandra 
Ciurej, Maria Romanowska, Sylwia Gochow-
ska, Karolina Zdeb, Jagoda Wiśniowska, 
Aleksandra Sobol, Wiktoria Czarnik, Natalia 
Brożek, Weronika Ciochoń, Kacper Kozioł, 
Mikołaj Wielgat, Kacper Skurski, Wiktor Na-
grodzki oraz Krzysztof Krzyżak.  Nowi radni 
złożyli uroczyste ślubowanie, a następnie wy-
brali ze swojego grona Przewodniczącego Mło-
dzieżowej Rady Gminy Tarnów, którym został 
Kacper Kozioł z Niepublicznego Gimnazjum 
w Zbylitowskiej Górze. Jego zastępcą została 
Brożek Natalia z ZSP w Woli Rzędzińskiej, na-
tomiast skarbnikiem Sylwia Gochowska z ZSP 
w Tarnowcu.

Na kolejnej sesji, 21 października Młodzie-
żowa Rada Gminy Tarnów obradowała o finan-
sach. Gościem młodzieżowych radnych była 
skarbnik Irena Podraza, Skarbnik Gminy Tar-
nów, która przedstawiła zadania i obowiązki 
spoczywające na tymże stanowisku. Natomiast 
w środę, 18 listopada młodzi radni odbyli sesję 
wyjazdową do Krakowa, podczas której zwie-
dzili Wawel.

Opiekunem Młodzieżowej Rady Gminy jest 
Marian Sojat.

Młodzieżowa rada Z Mikołajem do przedszkoli i na Ukrainę

Niepubliczne przedszkole w Tarnowcu

Przedszkole w Zgłobicach Przedszkole w Zbylitowskiej Górze
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Świąteczny 
torcik cynamonowy
Polecam ten torcik wielbicielom aromatycznych ciast. 
Pachnie cynamonem, czekoladą i prażonymi orzechami.
Składniki na ciasto:
•	 1,5 kostki masła
•	 6	jajek
•	 1,5	szklanki	cukru	pudru
•	 gorzka	czekolada
•	 0,5	szklanki	mąki	pełnoziarnistej
•	 3	łyżeczki	proszku	do	pieczenia
•	 2	szklanki	orzechów
•	 2	łyżeczki	cynamonu
Ucieramy masło z cukrem, dodajemy kolejno żółtka, następnie mąkę z proszkiem 
do pieczenia i cynamonem, posiekaną gorzką czekoladę i zmielone orzechy. Ubi-
jamy białka i łączymy mieszając delikatnie łyżką z ciastem. Pieczemy w tempera-
turze 180’C około 40 minut. Studzimy i kroimy na 3 blaty. Przygotowujemy masę.
Składniki na masę:
•	 0,5 litra śmietany 30%
•	 cukier	waniliowy
•	 łyżka	cukru,	prażone	migdały
•	 2	łyżki	likieru	amaretto
•	 1	łyżeczka	cynamonu
•	 1	serek	marscapone
•	 4	łyżeczki	żelatyny
Śmietanę ubijamy na sztywno, dodajemy oba cukry i cynamon. Żelatynę roz-
puszczamy w ¼ szklanki gorącej wody. Letnią dodajemy po troszku do masy i 
miksujemy na małych obrotach. Na koniec dodajemy amaretto. Blaty smarujemy 
masą, posypujemy prażonymi migdałami i posypujemy cynamonem. Doprawia-
my według uznania.

Pamięć o starej prawdzie, że tylko ta historia 
istnieje, która została spisana, szczególnie ważna 
jest w małych społecznościach, w których fak-
tycznie historia żyje tak długo dopóki żyją, a co 
ważniejsze – cieszą się dobrą pamięcią świadko-
wie zdarzeń. Kiedy ich zaczyna brakować, histo-
ria – choćby ta najbardziej interesująca – znika 
wraz z tworzącymi ją ludźmi. Stąd też potrzeba, 
aby ją w sposób trwały dokumentować. Z tej po-
trzeby zapewne zrodziła się również publikacja 
autorstwa ks. Andrzeja Mikulskiego „25 lat pa-
rafii św. Brata Alberta w Złobicach”.

Specjalne wydawnictwo okolicznościowe 
proboszcz zgłobickiej parafii przygotował oczy-
wiście z okazji jej ćwierćwiecza. Liczący nieco 
ponad czterysta stron tom w twardej oprawie łą-
czy w sobie cechy kroniki i albumu. Układ treści 
jest chronologiczny. Poczynając od roku 1989, a 
kończąc na czerwcu roku 2015 autor przywołu-
je wszystkie ważniejsze wydarzenia, jakie miały 
miejsce w zgłobickiej parafii, dodatkowo bogato 
je ilustrując – nie tylko licznymi fotografiami, 
ale również reprodukcjami różnego rodzaju do-
kumentów, publikacji prasowych, a nawet od-
ręcznie wykonanych notatek.

Autor ks. Andrzej Mikulski – proboszcz 

zgłobickiej parafii od 2006 roku – bardzo skru-
pulatnie dokumentuje wszystkie wydarzenia 
mionionego ćwierćwiecza. Nie umyka mu tło 
historyczne, gdyż w swym wydawnictwie odno-
towuje znaczące wydarzenia z życia Kościoła czy 
gminnego samorządu. Jak się okazuje, niezmier-
nie pomocne w przygotowaniu opracowania 
było gminne czasopismo „Nowiny Tarnowskiej 
Gminy”, na które autor się powołuje, a nawet za-
mieszcza reprodukcje całych jego stronic.

Z kart „25 lat parafii św. Brata Alberta w Złobi-
cach” mieszkańcy mogą wzajemnie dowiedzieć 
się wiele o sobie i o zaangażowaniu w parafialną 
społeczność. Mówią o tym nie tylko fotografie, 
na których wielu z nich z pewnością się rozpo-
znaje, a także szczegółowe informacje, których 
nie szczędzi nam autor, wymieniając składy róż 
różańcowych, grup Liturgicznej Służby Ołtarza, 
Dziewczęcej Służby Maryjnej, scholi itd.

Nie brak oczywiście szkicu historycznego 
samej miejscowości oraz zgłobickiego dworu 
niegdyś należącego do właścicieli tej miejscowo-
ści, a obecnie przeżywającego swe drugie życie 
jako ekskluzywny hotel. Autor charateryzuje 
też działalność funkcjonujących w Zgłobicach 
stowarzyszeń, takich jak „Dajmy Dzieciom Mi-

łość” czy „Nasze Zgłobice”. Całość kończy opis 
znajdujących się na terenie parafii kilkunastu 
kapliczek.

Choć głównym odbiorcą książki zgłobickiego 
proboszcza będą z pewnością sami zgłobicza-
nie, to jednak jest to interesująca propozycja 
dla wszystkich pasjonatów lokalnych dziejów i z 
pewnością warto się z nią zapoznać. 

Parafia św. Brata Alberta  
w Zgłobicach ma 25 lat

Tajne przepisy naszych gospodyń (7)

Przedszkole w Zbylitowskiej Górze

reklama

Przepis Pani Ireny Banach  
z Koszyc Wielkich
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Leksykon historyczny miejscowości gminy Tarnów (11)

Tarnowiec
Ponieważ zmarłych od 
początków chrześcijań-
stwa w Polsce chowano w 
pobliżu świątyń, nie moż-
na wykluczyć, że pierw-
szy tarnowski kościół stał 
właśnie tam.

W 1328 roku król Wła-
dysław Łokietek nadał 
Tarnowiec Spycimirowi 
herbu Leliwa, wojewodzie 
krakowskiemu, który na 
jego gruntach wybudo-
wał zamek. Wspomnijmy, 
że jeszcze przed rokiem 
1945 granice Tarnowca 
obejmowały całe wzgó-
rze zamkowe i znaczną część lasu na wschód 
od niego. W dzisiejszych granicach Tarnowca 
(na południowym stoku wzgórza zamkowego w 
stronę doliny potoku Dębina) powstały także za-
budowania gospodarcze zamku (m. in. browar, 
wapiennik i cegielnia), ogrody, winnica oraz 
zwierzyniec. Niestety, obecnie teren ten niezba-
dany przez archeologów jest coraz bardziej za-
budowywany.

Do zmiany granic w drugiej połowie XX wie-
ku cały zamek położony był na terenie Tarnow-
ca. Wieś wymienia Jan Długosz w Księdze upo-
sażeń diecezji krakowskiej z ok. 1470 roku jako 
własność Jana Amora z Tarnowa. Kmieci wtedy 
nie było, tylko zagrodnicy, którzy płacili dzie-
sięcinę wartości 16 grzywien kustodii tarnow-
skiej. Była tu też karczma i folwark zamkowy. 
W 1536 roku w Tarnowcu płacono podatek od 
ośmiu zagród; wieś miała dobry folwark, obfite 
łąki i sadzawki. W roku 1570 wieś wraz zam-
kiem ucierpiała podczas tzw. wojny o hrabstwo 
tarnowskie. Według autora hasła „Tarnowiec” w 
Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego, 
w 1892 roku w skład Tarnowca wchodziły osa-
dy: „Budy (2 domy, 6 mieszkańców), Stawy (3 
domy, 20 mieszkańców), Tarnowiec (54 domy, 
314 mieszkańców) i Tarnowiecka Wólka (12 
domów, 80 mieszkańców), razem 71 domy, 420 
mieszkańców, a na obszarze większej posiadło-

ści 6 domów, 68 mieszkańców, 463 rzymskich 
katolików i 25 izraelitów. We wsi kasa pożycz-
kowa, gminna z kapitałem 570 zł reńskich. Osa-
dy te leżą na południe od Tarnowa na prawym 
brzegu rzeki Biały, przy gościńcu i torze drogi 
żelaznej z Tarnowa do Tuchowa. Osadę przepły-
wa potok Dębina, dążący z Góry św. Marcina 
do Biały. Graniczy na wschód z Zawadą, a na 
południe z Nowodworzem. Parafia w Tarnowie 
(o 4 km). Na obszarze większej posiadłości (ks. 
Eustachego Sanguszki) jest karczma, tartak, ce-
gielnia i folwark [...]. Wieś należy z dawna do 
dóbr tarnowskich”.

Pamiątką I wojny światowej, która w latach 
1914-1915 przetoczyła się także przez Tarnowiec 
jest cmentarz wojenny nr 180 zaprojektowany 
przez Heinricha Scholza, na którym w dwóch 
grobach zbiorowych i trzydziestu pięciu poje-
dynczych pochowano siedmiu żołnierzy austro
-węgierskich i trzydziestu czterech rosyjskich. 
Cmentarz powstał przy kapliczce kubaturowej 
z ok. 1900 roku ufundowanej przez Michała i 
Katarzynę Brońców. W 1921 roku w Tarnowcu 
było dziewięćdziesiąt osiem budynków miesz-
kalnych i sześciuset dziewięciu mieszkańców, z 
których większość pracowała w pobliskich ce-
gielniach, tartakach i folwarkach.

W 1930 roku. wydano zgodę na otwarcie 
cmentarza komunalnego w Tarnowcu. Wio-

sną 1939 roku oddano do 
użytku Dom Katolicki, w 
którym odprawiano msze 
św. i inne nabożeństwa. Od 
1942 roku siostry służeb-
niczki prowadziły w nim 
przedszkole i jadłodajnię 
Caritas. Dalszą ciekawą hi-
storię Tarnowca, której ze 
względu na ograniczenia 
nie można tutaj przedsta-
wić w całości, czytelnicy 
„Nowin” mogą poznać 
dzięki wydanej w 2013 
roku monografii „Tarno-
wiec wczoraj, dziś i jutro”.

Tarnowiec to miejscowość gminy Tarnów 
nie tylko o najstarszej metryce, ale też niezwy-
kle bogatej prehistorii. Prawdziwym skarb-
cem artefaktów archeologicznych okazało się 
stanowisko nr 1, zlokalizowane na rozległym 
cyplu przy ul. Na Młyny, na którym znalezio-
no ślady po pięciu osadach, z których pierw-
sza powstała ponad cztery tysiące lat temu, 
a ostatnia przestała istnieć około siedemset 
pięćdziesiąt lat temu.

Prawdopodobnie właśnie tej ostatniej dotyczy 
pierwsza wzmianka historyczna z 1124 roku o 
Tarnowcu (wiemy o tym od około trzydziestu 
lat dzięki autorom monografii Tarnów. Dzieje 
miasta i regionu), ale sprawa nie była od począt-
ku oczywista, ponieważ treść interesującego nas 
dokumentu znana jest z XIII-wiecznego falsyfi-
katu z podaną nieprawdziwą datą roczną 1105. 
Analiza innych źródeł historycznych dopro-
wadziła do wniosku, że autentyczny dokument 
powstał najprawdopodobniej w 1124 roku i 
stanowi potwierdzenie faktu, który miał miejsce 
pod koniec XI wieku. Wtedy to właśnie królo-
wa Judyta, żona Władysława Hermana, nadała 
klasztorowi benedyktynów w Tyńcu liczne osa-
dy nad Białą, Dunajcem i Wisłoką, w tym dawną 
osadę przygrodową nad Białą o nazwie Tarnów 
(Tarnov), na zachód od opustoszałego grodu na 
Górze św. Marcina. W jej miejscu benedyktyni 
założyli wieś.

Prawdopodobnie ślady tej właśnie wsi od-
kryto podczas badań archeologicznych przy ul. 
Na Młyny w Tarnowcu. Istniała w tym miejscu 
w XII i pierwszej połowie XIII wieku w grani-
cach kasztelanii wojnickiej. Z dawnym grodem 
łączyła ją droga, która biegła najstarszymi ulica-
mi Tarnowca - dzisiejszymi ulicami Na Młyny i 
Środkową. Pod koniec XIII stulecia wieś Tarnów, 
czyli dzisiejszy Tarnowiec wróciła do własności 
monarszej. Na terenie Tarnowca powstał kościół 
parafialny, który odnotowano po raz pierwszy 
w 1326 roku jako siedzibę dekanatu. Niewyja-
śnioną kwestią jest, gdzie ten kościół się mieścił. 
Nie stanowił on kulminacji Góry św. Marcina w 
Zawadzie, bo badania archeologiczne wykaza-
ły, że kościół stanął w tym miejscu pod koniec 
XIV wieku. Wskazówką są groby odnalezione 
na wzgórzu zamkowym, które zostały przywalo-
ne fundamentami zamku podczas jego budowy. 

dr Krzysztof MoskalDom przy ul. Zamkowej Stanowisko archeologiczne

Dawny Dom Katolicki
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Pod Okiem Opatrzności
Opatrzność Boża dała nam krzewicieli  
kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa (II)
W obecnym roku 2015, mija 250 lat od oficjal-
nego pozwolenia przez Stolicę Apostolską na li-
turgiczny kult Najświętszego Serca Jezusowego 
na ziemiach polskich. Prezentujemy czytelnikom 
„Nowin” Tarnowskiej Gminy drugą część krót-
kiej jego historii.
Wielkim apostołem szerzenia nabożeństwa do 
Serca Pana Jezusa i Serca Jego Matki był fran-
cuski kapłan św. Jan Eudes (1601-1680). Należał 
on do „Oratorium Jezusa”. Wtedy był we Francji 
szerzony kult Serca Jezusa, ale prywatnie. Do-
piero św. Eudes pierwszy wystąpił publicznie z 
rozpowszechnianiem nabożeństwa wśród du-
chowieństwa i ludu. Propagował obrazy Naj-
świętszych Serc: Pana Jezusa oraz Matki Bożej 
i wysyłał modlitwy. U biskupów poszczególnych 
diecezji otrzymał zezwolenie na obchodzenie 
święta Serca Jezusa (20 października) i Ser-
ca Maryi (8 lutego). Do sześciu swoich domów 
zgromadzenia męskiego wysłał pismo, w którym 
polecił obchodzić święto Serca Pana Jezusa – 
dzień 20 października jako święto patronalne 
zgromadzenia. Polecił równocześnie, by uroczy-
stość tę poprzedziła uroczystość Serca Maryi.
W tym samym czasie, kiedy św. Jan Eudes z wła-
snej inicjatywy głosił kult Serc Jezusa i Maryi, 
w cichym klasztorze wizytek w Paray-le-Monial 
we Francji, św. Małgorzata Maria Alacoque 
otrzymała z nieba misję rozpowszechnienia 
na cały Kościół nabożeństwa do Najświętszego 
Serca Jezusowego. Tak więc w latach 1674-1675 
inicjatywa „prywatna” kapłańskiego serca św. 
Jana Eudesa znalazła pełną aprobatę z nieba. 
We Francji Chrystus ukazał się św. Małgorza-
cie w klasztorze wizytek w Paray-le-Monial. 
Francuskiej mniszce nakazał szerzenie kultu 
Swego Serca: „Moje Boskie Serce płonie miłością 
ku ludziom. Pragnie rozlać tę miłość za twoim 
pośrednictwem i wzbogacić ludzi swoimi skar-
bami.” Chrystus domagał się, aby często przystę-

powała do komunii świętej, a zwłaszcza w każdy 
pierwszy piątek miesiąca jako wynagrodzenie za 
miłość wzgardzoną. Polecił św. Małgorzacie usta-
nowić osobne święto ku czci Jego Serca w piątek 
po oktawie Bożego Ciała. Obiecał jej, że ci, którzy 
będą przyjmować komunię świętą przez dziewięć 
pierwszych piątków miesiąca, umrą w łasce Bo-
żej. Dzisiaj klasztor wizytek i bazylika Serca Je-
zusowego w Paray-le-Monial jest największym 
sanktuarium Serca Jezusowego we Francji. Nad 
wejściem do kościoła wizytek widnieje napis: „W 
tym kościele Pan Jezus objawił swoje Serce św. 
Małgorzacie Marii.” W roku 1980 to sanktuarium 
nawiedził papież Jan Paweł II.
W 1765 Klemens XIII, zatwierdzając na prośbę 
biskupów polskich święto liturgiczne Najświęt-
szego. Serca Jezusa, ani słowem nie wspomniał o 
św. Małgorzacie Alacoque. Podobnie było w 1856 
roku, gdy Pius IX pod wpływem interwencji epi-
skopatu francuskiego rozciągnął to święto na cały 
świat. Przez to milczenie o św. Małgorzacie, Sto-
lica Apostolska chciała pokazać – jak stwierdza 
Pius XII w encyklice Haurietis aąuas – że kult do 
Najświętszego Serca „nie zjawił się w Kościele na-
gle, ani też nie zrodził się na skutek prywatnych 
objawień, lecz stanowi spontaniczny wykwit ży-
wej wiary i gorącej pobożności, którą ludzie ob-
darzeni nadprzyrodzonymi darami żywili wzglę-
dem Zbawiciela.”
Pius XII podkreśla, że źródłem tego kultu, nie 
są objawienia prywatne. Choć stanowią one w 
rozwoju tego kultu czynnik doniosły, to jednak 
nie odgrywają roli decydującej. Jako objawienia 
prywatne nie wniosły nic nowego do nauki kato-
lickiej. „Mają one jednak- mówi papież – swoje 
znaczenie polegające na tym, że Chrystus Pan, 
ukazując w nich swoje Serce Najświętsze, chciał 
w niezwykły i wyjątkowy sposób zwrócić umysły 
ludzkie ku kontemplacji i czci.” A zatem, gdyby nie 
było objawień prywatnych w Paray-le-Monial, 

kult Najświętszego Serca pozostałby nietknięty. 
Dnia 11 czerwca 1899, papież Leon XIII poświę-
cił cały świat Najświętszemu Sercu Jezusowemu. 
Uważał to z najważniejszy czyn swojego ponty-
fikatu. Miesiąc później Kongregacja Obrzędów 
rozesłała list do biskupów, w którym omówio-
no różne sposoby rozwijania czci Najświętszego 
Serca. List kończy się słowami: „Jedno tylko ma 
papież życzenie, by cześć Najświętszego Serca Je-
zusa Chrystusa Pana naszego nie przestała róść i 
rozwijać się w świecie chrześcijańskim.”
27 lipca 1920 Episkopat Polski pod przewodnic-
twem prymasa kardynała Edmunda Dalbora 
dokonał uroczystego oddania całego narodu 
polskiego Najświętszemu Sercu Jezusowemu na 
Jasnej Górze. 25 maja 1965 Paweł VI wysłał pi-
smo Diserti interpretes do pięciu przełożonych 
generalnych zakonów, które mają w szczególny 
sposób zajmować się krzewieniem kultu Boże-
go Serca. W tym roku cały świat chrześcijański 
obchodził uroczyście dwusetlecie ustanowienia 
święta Serca Pana Jezusa (1765-1965). W roku 
1965, w uroczystość Najświętszego Serca Pana 
Jezusa, prymas Polski kardynał Stefan Wyszyń-
ski napisał list na dwusetlecie święta Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa. Pisał w nim m. in.: 
„Szczególnie w II połowie XVII wieku, kiedy 
groźne chmury poczęły się gromadzić nad Rzecz-
pospolitą przywódcy Państwa i Kościoła szukali 
ratunku w Sercu Zbawcy.” Także w roku 1965 
arcybiskup metropolita krakowski Karol Wojtyła 
napisał list, w którym podkreśla: „z uznaniem 
i wdzięcznością patrzymy po dwustu latach na 
inicjatywę naszych przodków, którzy wyprosili u 
Stolicy Świętej wprowadzenie święta Najświęt-
szego Serca Jezusowego.”
Kult Najświętszego Jezusowego Serca, jest zawsze 
aktualny, a szczególnie w naszych czasach, w 
których przeżywany tragizm cywilizacji zbudo-
wanej na czystym rozumie z pominięciem serca. 
Niestety dziś stygnie miłość – najwyższe prawo 
chrześcijaństwa, trwały fundament sprawiedli-
wości, główne źródło pokoju.

ks. dr Tadeusz Wolak

Zwolnienia od kosztów sądowych może się domagać osoba fizyczna, 
jeżeli złoży oświadczenie, z którego wynika, że nie jest w stanie ich ponieść 
bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Wniosek  na-
leży zgłosić na piśmie lub ustnie do protokołu w sądzie, w którym sprawa 
ma być wytoczona lub już się toczy. Do pisemnego wniosku należy obo-
wiązkowo załączyć oświadczenie obejmujące szczegółowe dane o stanie 
rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby ubiegają-
cej się o zwolnienie od kosztów. Oświadczenie to sporządza się według 
ustalonego wzoru. Wzór druku udostępnia się nieodpłatnie w budynkach 
sądów. Jest ono również dostępne na stronie internetowej Ministerstwa 
Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl na podstronie zawierającej formularze. 
Oświadczenie należy uzupełnić zgodnie z instrukcjami i pouczeniami 
zawartymi w jego treści. Do wniosku warto także dołączyć dokumen-
ty potwierdzające swój stan majątkowy, np. zaświadczenie o zarobkach, 
wyciąg z konta bankowego, kserokopii umowy kredytu czy też decyzji o 
korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z GOPS. Gdy oświadczenie 

nie będzie zawierało wszystkich wymaganych danych, sąd wezwie do ich 
uzupełnienia.

Strona może wybrać czy chce skorzystać tylko ze zwolnienia od kosztów 
sądowych czy też wyłącznie ustanowienia pełnomocnika z urzędu. Może 
także skumulować oba wnioski. Jeżeli wniosek o ustanowienie adwokata 
lub radcy prawnego składany jest łącznie z wnioskiem o zwolnienie od 
kosztów sądowych, osoba fizyczna dołącza tylko jedno oświadczenie. 
Strona zwolniona przez sąd od kosztów sądowych w całości lub części, 
może domagać się ustanowienia adwokata lub radcy prawnego. Niezależ-
nie od stanu majątkowego sąd uznaje wniosek za uzasadniony, wtedy gdy 
uzna to za potrzebne, np. gdy stopień skomplikowania i zawiłości sprawy 
przekracza możliwości strony do samodzielnego występowania w sądzie.

W przypadku wydania decyzji odmownej – o braku zwolnienia od 
kosztów sądowych lub nieustanowieniu pełnomocnika z urzędu – stronie 
przysługuje zażalenie. Środki zaskarżenia wnosi się w terminie tygodnio-
wym od doręczenia postanowienia, a gdy postanowienie zapadło na roz-
prawie – od dnia ogłoszenia.

Warto także zauważyć, iż za świadome podanie nieprawdziwych oko-
liczności, które skutkowały zwolnieniem od kosztów sądowych lub usta-
nowieniem pełnomocnika z urzędu, obok cofnięcia zwolnienia korzy-
stania z tych dobrodziejstw, grozi grzywna w wysokości nawet do 5.000 
złotych.

Prawnik radzi (6)
Zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie 
pełnomocnika z urzędu dla osoby fizycznej 
w postępowaniu cywilnym

adwokat Piotr Sak




