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Jak wakacje,
to w gminie
Tarnów
Wakacje, znowu s¹ wakacje… Ale co tu ro-
biæ przez dwa letnie miesi¹ce? Mieszkañcy
gminy Tarnów, którzy nie wyje¿d¿aj¹ na wcza-
sy, nie musz¹ siê martwiæ o brak propozycji
spêdzania wolnego czasu.

Już od pierwszego dnia wakacji ruszyło
letnie kino plenerowe „Filmowa Polówka”.
Będzie okazja, aby w dwunastu gminnych
miejscowościach pod gołym niebem zobaczyć
familijne, animowane filmy. Oprócz tego
Centrum Animacji Kulturalnej zaprasza na
liczne festyny, koncerty czy pikniki rodzin-
ne. W większości gminnych miejscowości od-
będą się dobrze znane weekendowe festyny,
a na nich atrakcje dla całych rodzin. Część z
nich organizowana jest z okazji otwarcia no-
wych gminnych inwestycji, a część będzie
miała swój motyw przewodni, jak ekologia
czy sport.

Oprócz tego w gminie Tarnów pojawią się
prawdziwe gwiazdy. W Woli Rzędzińskiej
natomiast z okazji obchodów Bitwy War-
szawskiej 15 sierpnia wystąpi Teresa Wer-
ner, a 31 sierpnia w ramach Manii Pomaga-
nia w Koszycach Małych zagra zespół PEC-
TUS. To koncert przełożony z 12 lipca, kie-
dy w jego organizacji przeszkodziły warun-
ki atmosferyczne. Natomiast w dniach 16-
17 sierpnia w Zbylitowskiej Górze odbędą
się Dożynki Gminy Tarnów. Patronat ho-
norowy nad wydarzeniem objął biskup tar-
nowski Andrzej Jeż. Pierwszy dzień doży-
nek rozpocznie uroczystość otwarcia Domu
Wielofunkcyjnego w Zbylitowskiej Górze.
Następnie na boisku miejscowego LKS-u
będą konkursy dla dzieci oraz muzyka na
żywo. Główne obchody w niedzielę, 17 sierp-
nia rozpocznie msza święta dziękczynna.
Następnie tradycyjne obrzędy dożynkowe,
występ kabaretu, a na zakończenie koncert
jednego z najpopularniejszych polskich ze-
społów – BAJM z Beatą Kozidrak na czele.
W trakcie dożynek nie zabraknie stoisk z re-
gionalnymi potrawami, parku zabaw dla
dzieci, a także wielu innych atrakcji przy-
gotowanych przez organizatorów.

przy plebanii w Koszycach Małych czy skar-
pa przy szkole w Tarnowcu. - Samorząd
gminny dba o nowe inwestycje jak centra
wsi, boiska sportowe czy nowe drogi, a my
staramy się by również ich otoczenie było
należycie zadbane. Zasadzone rośliny na
wiele lat poprawiają estetykę miejsc, które
do tej pory nierzadko zarastały chwastami
– mówi Anna Pieczarka, dyrektor gminne-
go Centrum Animacji Kulturalnej. – Jedno-
cześnie zwracam się z prośbą do wszystkich
mieszkańców o nie niszczenie zasadzonej ro-
ślinności i pomoc w utrzymaniu efektów pra-
cy, chociażby przez podlanie kwiatów czy
krzewów, jeśli znajdują się obok naszych do-
mów. Bo przecież w zielonych i ukwieconych
miejscach wszystkim nam będzie żyło się
przyjemniej – dodaje.

Akcja jest kontynuacją sadzenia roślin w la-
tach ubiegłych, kiedy to bogatą roślinnością ob-
sadzono takie miejsca jak między innymi skar-
pę obok szkoły w Porębie Radlnej czy skarpę przy
Zespole Szkół Publicznych w Tarnowcu.

(ek)

Kwiaty wzd³u¿ dróg i krzewy na placach oraz
skwerach upiêkszy³y w ostatnim czasie wiêk-
szoœæ gminnych miejscowoœci. Roœliny zosta-
³y zasadzone przez pracowników Centrum
Animacji Kulturalnej oraz pracowników inter-
wencyjnych Gminy Tarnów w ramach akcji
nasadzeñ odbywaj¹cej siê m.in. dziêki fun-
duszom unijnym pozyskanym za poœrednic-
twem Zielonego Pierœcienia Tarnowa w ra-
mach tzw. „ma³ych projektów”.

W Woli Rzędzińskiej na skwerze przy dro-
dze głównej rosną krzewy ozdobne. W cen-
trum skweru swoje miejsce znalazła też oka-
zała figura Ateny wykonana w trakcie ple-
neru rzeźbiarskiego. A przejazd przez dro-
gę główną w Woli Rzędzińskiej umilają ko-
lorowe aksamitki. Te wdzięczne kwiaty suk-
cesywnie posadzone zostały też wzdłuż dro-
gi wojewódzkiej w Porębie Radlnej i Nowo-
dworzu. Nowe krzewy pojawiły się obok
Domu Wielofunkcyjnego w Radlnej oraz
Domu Ludowego w Nowodworzu. Nowych
krzewów i kwiatów doczekał się parking

Gmina zakwit³a

dokończenie na stronie 3
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Zbiórka odpadów
elektronicznych i
niebezpiecznych

W dniach 28-30 lipca w gminie Tarnów
zorganizowana będzie zbiórka odpadów
elektronicznych i niebezpiecznych, takich
jak zużyty sprzęt elektryczny i elektro-
niczny, opakowania po substancjach nie-
bezpiecznych, farby, kleje, chemikalia.
Kontener ustawiony będzie w wyznaczo-
nym miejscu i w wyznaczonych dniach w
godz. 9:00-18:00.

Dla mieszkańców sektora nr 1 (Wola
Rzędzińska I, Wola Rzędzińska II, Jodłów-
ka Wałki) kontener ustawiony zostanie 28
lipca przy Ośrodku Zdrowia w Woli Rzę-
dzińskiej.

Mieszkańcy sektora nr 2 (Tarnowiec,
Zawada, Nowodworze, Łękawka, Radlna,
Poręba Radlna, Koszyce Małe) będą się
mogli pozbyć elektrośmieci i odpadów nie-
bezpiecznych, wrzucając je do kontenera
ustawionego 29 lipca na parkingu przy
cmentarzu komunalnym w Tarnowcu.

Natomiast 30 lipca przy ul. Długiej obok
posesji nr 43 w Zgłobicach zostanie usta-
wiony kontener dla mieszkańców sektora
nr 3 obejmującego miejscowości: Koszyce
Wielkie, Zbylitowska Góra, Zgłobice, Bia-
ła oraz Błonie.

Warto pamiêtaæ
przed wyborami

Już za kilka miesięcy 16 listopada odbędą
się kolejne wybory samorządowe. Warto
przypomnieć więc, że prawo do udziału w
głosowaniu przysługuje mieszkańcom gmi-
ny, którzy są wpisani do stałego rejestru
wyborców. W rejestrze tym ujęte są wszyst-
kie pełnoletnie osoby zameldowane w gmi-
nie Tarnów i które na swój wniosek nie
zostały wykreślone z tego rejestru. Osoby
zamieszkałe na terenie gminy Tarnów, ale
tutaj niezameldowane mogą złożyć wnio-
sek do Wójta Gminy o dopisanie do stałego
rejestru wyborców, dołączając do wniosku
kserokopię dowodu osobistego i wskazując
adres zamieszkania w gminie Tarnów. Za-
równo złożenie wniosku, jak i sprawdze-
nie ujęcia w stałym rejestrze wyborców
wymagają osobistej wizyty w Referacie do
Spraw Administracyjnych Urzędu Gminy
Tarnów, ul. Krakowska 19, parter, pokój
nr 9. W tych wyborach nie wydaje się za-
świadczeń o prawie do głosowania poza
miejscem stałego zamieszkania.

Głosowanie w dniu wyborów odbywać
się będzie w tych samych siedzibach ob-
wodowych komisji wyborczych, w których
wyborcy głosowali w dniu 25 maja w wy-
borach posłów do Parlamentu Europej-
skiego. W wyborach samorządowych, któ-
re odbędą się w listopadzie radni gminy
Tarnów po raz pierwszy wybierani będą
w 21 jednomandatowych okręgach wybor-
czych. Każdy komitet wyborczy w jednym
okręgu będzie mógł zgłosić tylko jednego
kandydata na radnego. Radnym zostanie
ten kandydat, który uzyska największą
liczbę głosów w okręgu.

domach wczasowych. Na problem ten zwró-
ciła uwagę m. in. Rada Konsultacyjna ds.
Ochrony konsumentów działająca przy Za-
rządzie Województwa Małopolskiego, która
zwróciła się z apelem do władz samorządo-
wych powiatów i gmin, przedstawicieli biz-
nesu i innych podmiotów o rozważenie za-
sadności wynajmowania pomieszczeń na or-
ganizację pokazów połączonych ze sprzedażą.

Jak nie dać się oszukać. Oto garść praktycz-
nych porad. Nie pożyczajmy „wnuczkom” pie-
niędzy „na telefon”, za pośrednictwem „kole-
gi” czy przelewem na konto. Upewnijmy się u
źródła, a najlepiej od razu zwróćmy się na po-
licję. Bądźmy ostrożni podczas rozmów tele-
fonicznych. Wystarczy jedna nieopatrznie
wyrażona zgoda i umowa zostaje zawarta.
Wprawdzie umowę zawartą na odległość moż-
na wypowiedzieć, ale trzeba to uczynić w cią-
gu dziesięciu dni. Pamiętajmy, że sprzedawcy
zależy tylko na prowizji, a ich troska i miły
ton skończą się, kiedy zdobędą nasz podpis pod
umową. Nie ufajmy „nadzwyczajnym oka-
zjom” i nie dajmy się nabrać na „darmowe
prezenty”. Nie ma nic za darmo – jeśli podpi-
szemy umowę, to za bezwartościowy gadżet
zapłacimy z nawiązką. Pamiętajmy także, że
nawet jeśli pokaz odbywa się w instytucji cie-
szącej się naszym zaufaniem, na przykład w
szkole, to nie gwarantuje rzetelności transak-
cji. Bądźmy ostrożni i asertywni. Nie bójmy
się, że nasza odmowa kogoś urazi.

 (pw)
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We wtorek, 2 kwietnia do Zespo³u Szkó³ Pu-
blicznych w Tarnowcu tarnowska policja oraz
gminny samorz¹d zaprosili mieszkañców na
debatê „Bezpieczeñstwo to nasza wspólna
sprawa”. Obok g³ównych organizatorów z
Komisariatu Policji Tarnów-Centrum, w deba-
cie wziêli udzia³ policjanci z Komendy Miej-
skiej Policji, przedstawiciele samorz¹du,
dyrektorzy szkó³ oraz mieszkañcy. Szcze-
góln¹ uwagê po³o¿ono na zachêcenie spo³e-
czeñstwa do wspó³pracy z policj¹, zaprezen-
towano tak¿e mechanizmy dzia³ania oszu-
stów, których ofiar¹ coraz czêœciej padamy.

Nawet jeśli jesteśmy wystarczająco ostroż-
ni w przypadku oszustów i asertywni wobec
domokrążców oraz telemarketerów i nie da-
jemy się naciągnąć na przykład na coraz bar-
dziej agresywne oferty sprzedaży różnego
rodzaju usług czy produktów, z pewnością w
gronie „naciągniętych” są nasi bliscy lub zna-
jomi, szczególnie ludzie starsi.

Podczas debaty przedstawiciele policji
zwracali uwagę, że jednym z najczęściej po-
pełnianych oszustw jest metoda „na wnucz-
ka”. Sporo też osób pada ofiarą nieuczciwych
sprzedawców produktów i usług, czy to od-
wiedzających nasze domy, czy też prowadzą-
cych sprzedaż telefoniczną. Inną kwestią jest
„sprzedawanie” różnego rodzaju produktów
podczas prezentacji organizowanych w wy-
najętych salach hotelowych, placówkach
oświatowych, kulturalnych, sanatoriach i

dawna szkoła, organistówka oraz buczyńskie
mauzoleum w Zbylitowskiej Górze, a także
dwór i oficyna dworska w Zgłobicach.

Autorem akwarel i opisu zabytków jest
znany historyk sztuki dr Andrzej B. Krupiń-
ski, wybitny specjalista w dziedzinie konser-
wacji zabytków, autor wielu prac naukowych
oraz kilkunastu tego typu opracowań prezen-
tujących zabytki licznych gmin Małopolski
oraz Podkarpacia. Mieszkańcom regionu tar-
nowskiego osoba autora, który w przeszłości
pełnił funkcję wojewódzkiego konserwatora
zabytków, znana nie tylko z licznych opra-
cowań naukowych, ale przede wszystkim z
popularnych publikacji prezentujących lokal-
ne dzieła sztuki, a publikowanych w licznych
regionalnych czasopismach.

„Zabytki architektury, budownictwa i sztu-
ki gminy Tarnów” to druga po monografii
„Tarnowiec wczoraj, dziś i jutro…” publika-
cja historyczna w gminie Tarnów, której wy-
danie zostało dofinansowane w ramach wdra-
żania lokalnych strategii rozwoju objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013.

(pw)

„Zabytki architektury, budownictwa i sztuki
gminy Tarnów” – taki tytu³ nosi niezwyk³e
wydawnictwo zrealizowane dziêki blisko
dwudziestu tysi¹com z³otych pozyskanych z
ma³ych projektów w ramach wdra¿ania stra-
tegii rozwoju Lokalnej Grupy Dzia³ania Sto-
warzyszenia Zielony Pierœcieñ Tarnowa. Sk³a-
da siê ono z trzydziestu kart – reprodukcji
akwarel przedstawiaj¹cych zabytki zlokali-
zowane w ró¿nych miejscowoœciach na tere-
nie gminy Tarnów oraz blisko piêædziesiêcio-
stronicowego zeszytu zawieraj¹cego opis
tych zabytków. W jedn¹ ca³oœæ ³¹czy je spe-
cjalna teczka.

Na akwarelach przedstawione zostały: sie-
dziba Urzędy Gminy Tarnów, Willa „Ave” w
Błoniu, dwór i cmentarz wojenny w Koszy-
cach Małych, figura św. Jana Nepomucena i
posanguszkowski budynek w Koszycach
Wielkich, kościół, chrzcielnica i stodoła z
Poręby Radlnej, dwór i stajnia z Radlnej, ka-
pliczka z Tarnowca, kościół, chrzcielnica, dom
ludowy i kaplica grobowa z Woli Rzędzińskiej,
grodzisko, kościół i ruiny zamku w Zawadzie,
kościół, dwór, oranżeria, oficyna dworska,

Nie daæ siê oszustom

Ukaza³a siê teka zabytków
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Nowa ulica
Nowa
Zosta³ zrobiony wa¿ny krok do zakoñczenia
koszmaru mieszkañców ulicy Nowej w Tar-
nowcu. Po wielu latach starañ czêœciowo
uda³o siê uporz¹dkowaæ kwestie w³asnoœcio-
we, wykupiæ teren od w³aœcicieli i po prze-
suniêciu ogrodzeñ – poszerzyæ drogê.

Część gruntów udało się pozyskać za dar-
mo, część za symboliczną odpłatnością. Obec-
nie ulica Nowa na większej części swej dłu-
gości jest już utwardzona kruszywem i moż-
na już z niej w miarę wygodnie korzystać. –
Chciałbym podziękować serdecznie tym oso-
bom, które interes społeczny przedłożyły nad
własny i zgodziły się sprzedać część swoich
działek w celu umożliwienia przejazdu i po-
szerzenia ulicy – podkreśla sołtys Jan Nowak.

Niestety, nie wszystkie sporne kwestie na
ulicy Nowej udało się rozwiązać i część miesz-
kańców nadal ma bardzo trudny dojazd do
swoich domów. – Mam nadzieję, że i te nego-
cjacje uda się doprowadzić do szczęśliwego koń-
ca i mieszkańcy nie będą już musieli korzystać
ze służebności i docierać do swych domów przez
cudze podwórka – konkluduje sołtys.

(red)

Dwanaœcie projekcji filmów animowanych,
wyœwietlanych na du¿ym ekranie pod go³ym
niebem, przygotowa³a dla mieszkañców na
okres wakacyjny gmina Tarnów, w ramach
„Filmowej Polówki”. Ka¿dy z seansów odbê-
dzie siê w innej miejscowoœci. Pierwsze z
nich ju¿ za nami.

Jak twierdzą organizatorzy, wystarczy za-
brać ze sobą dobry humor, coś do ubrania i
siedzenia. – Kino Plenerowe w ubiegłych la-
tach cieszyło się dużą popularnością, dlatego
w tym roku postanowiliśmy naszą propozycję
rozszerzyć na kolejne miejscowości. I tak, w
trakcie dwunastu projekcji będzie okazja obej-
rzeć różne filmy animowane. Zapraszamy więc
całe rodziny, nie tylko do swoich miejscowo-
ści, ale też do sąsiednich – zachęca do uczest-
nictwa Anna Pieczarka, dyrektor gminnego
Centrum Animacji Kulturalnej, organizatora
wydarzenia. Repertuar przygotowany został

pod kątem całych rodzin, dlatego w trakcie
seansów będzie okazja obejrzeć popularne fil-
my animowane, które z pewnością przypadną
do gustu i starszym, i młodszym. W trakcie
każdej „Filmowej Polówki” organizatorzy
przygotują także dla wszystkich „coś na ząb”.
Filmy wyświetlane będą na dużych, profesjo-
nalnych ekranach. Oglądanie filmów będzie
więc naprawdę komfortowe.

Kino pod go³ym niebem

W okresie wakacyjnym gmina Tarnów
zaprasza też do aktywnego spędzania cza-
su wolnego na sportowo. Otwarte będą
boiska wielofunkcyjne, na których można
grać w piłkę nożną, koszykówkę, siatków-
kę czy tenisa. Oprócz tego amatorów pły-
wania zapraszamy na basen w Woli Rzę-
dzińskiej. Czynne będą również siłownie,
na których można rzeźbić ciało przed pla-
żowaniem. Najmłodszych zapraszamy na
place zabaw, które można znaleźć przy
centrach wsi bądź boiskach.

Tych, którzy chcą wykorzystać czas wa-
kacyjny na zdobycie nowych umiejętności,
zapraszamy do Domów Ludowych w Bło-
niu i Nowodworzu. W czasie wakacji będą
tam prowadzone zajęcia artystyczne czy
zajęcia nauki gry na gitarze. Otwarte będą
też kafejki internetowe, działające przy
tychże Domach Ludowych. Zarówno w Bło-

Harmonogram „Filmowej Polówki” na te-
renie gminy Tarnów: 10 lipca – Zbylitowska
Góra, 17 lipca – Koszyce Wielkie, 24 lipca –
Zgłobice, 31 lipca – Wola Rzędzińska II, 1
sierpnia – Nowodworze, 7 sierpnia – Jodłów-
ka Wałki, 21 sierpnia – Radlna, 22 sierpnia –
Koszyce Małe, 28 sierpnia – Tarnowiec, 5
września – Biała.

(ek)

niu jak i Nowodworzu organizowane będą
zajęcia aerobicu.

- Zdajemy sobie sprawę, że większość okre-
su wakacyjnego dzieci spędzają tu, na miej-
scu. Dlatego staramy się zapewnić im jak naj-
więcej możliwości aktywnego wypoczynku.
Mamy nadzieję, że dzięki zarówno wydarze-
niom kulturalnym jak i obiektom sportowym
czy zajęciom w Domach Ludowych, wakacje
będą ciekawe. Zachęcam również do zgłasza-
nia swoich propozycji zajęć w Domach Ludo-
wych. Jeśli stworzy się grupa i przedstawi cie-
kawą propozycję, na pewno rozpatrzymy ją
pozytywnie – zachęca do spędzania wolnego
czasu w gminie Tarnów Anna Pieczarka, dy-
rektor Centrum Animacji Kulturalnej.

O szczegółach wymienionych propozycji
można się dowiedzieć ze strony internetowej
gminy Tarnów, jej profilu facebookowym oraz
z rozprowadzanych plakatów i ulotek.

(ek)

dokończenie ze strony 1

W niedzielê, 15 czerwca w Jod³ówce-Wa³kach
z³oty jubileusz kap³añstwa obchodzi³ eme-
rytowany proboszcz w Jod³ówce-Wa³kach ks.
dr Tadeusz Wolak.

Uroczystości ks. dr. Tadeusza Wolaka, od
2009 roku Honorowego Obywatela Gminy Tar-
nów, rozpoczęła msza święta w kościele para-
fialnym w Jodłówce-Wałkach gdzie pod prze-
wodnictwem czcigodnego jubilata, licznie zgro-
madzeni dawni parafianie oraz goście modlili
się za łaskę pięćdziesięciu lat kapłaństwa ich
kapłana i przyjaciela. Następnie udano się do
miejscowej remizy OSP. Tam obecni na uro-
czystości goście złożyli jubilatowi gratulacje
oraz życzenia. Ks. dr Tadeusz Wolak jest moc-
no związany zarówno z parafią w Jodłówce-
Wałkach jak i lokalną społecznością. Jak sam
mówi, całe życie oparł na kulcie Opatrzności
Bożej: „To nieustanna i cierpliwa modlitwa do
Opatrzności Bożej stała się motorem wszelkich
moich działań. Praktycznie całe kapłaństwo
oparłem o tę prawdę wiary.”                    (red)

Jubileusz ks. Tadeusza Wolaka
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zbliżające się Dzień Flagi Rzeczypospoli-
tej Polskiej oraz Święto Narodowe Trze-
ciego Maja. Każdy z przedszkolaków otrzy-
mał chorągiewkę w naszych narodowych
barwach oraz słodki upominek. Samorzą-
dowcy w pogadankach przybliżali najmłod-
szym mieszkańcom naszej gminy wiedzę o
symbolach naszego państwa. Każde ze spo-
tkań kończyło się śpiewem Mazurka Dą-
browskiego.

Sukces ma³ych artystów
wolañskich

Dzieci z wolańskiego przedszkola zajęły
pierwsze miejsce w XIII Przeglądzie Teatral-
nym „Snuj się, snuj, bajeczko” zorganizowa-
nym przez Publiczne Przedszkole nr 33 w
Tarnowie. Wolańskie przedszkolaki przedsta-
wiły bajkę pt. „Czarownice z Łysej Góry”.
Poza zwycięstwem całej grupy, nagrodę in-
dywidualną otrzymała Gabrysia Tott za rolę
Marysi, zaś Adrian Kloch – nagrodę specjalną
za rolę kowala. W przeglądzie wzięło udział
piętnaście grup.

Powrót figury
W południe, 30 kwietnia, tuż przed „Ma-

jówkami”, na swoje miejsce przed tzw. „starą
kaplicą” w Tarnowcu powróciła figura Naj-
świętszej Panny Maryi Niepokalanie Poczę-

cjalne przedstawienie. Tarnowieckie
przedszkolaki z dużym zainteresowaniem
wsłuchiwały się w prezentowane przez se-
niorki wiersze i piosenki poświęcone czy-
stości i ochronie środowiska. Natomiast
dzień później w tym samym przedszkolu
odbył się III Gminny Konkurs Ekologicz-
ny. W rywalizacji w konkursie plastycznym
oraz konkursie wiedzy najlepsi okazali się
uczniowie oddziału przedszkolnego z
Łękawki.

Wolañski Turniej Judo
W dniach 25-26 kwietnia w hali sportowej

ZSP w Woli Rzędzińskiej odbył się VI Wolań-
ski Turniej Judo o Puchar Wójta Gminy Tar-
nów współorganizowany przez gminne Cen-
trum Animacji Kulturalnej. W pierwszym
dniu zmagań został rozegrany Turniej Judo
dla zawodników UKS Wolania Wola Rzędziń-
ska. Wzięło w nim udział 62 młodych judo-
ków. Natomiast w sobotę, 26 kwietnia w
szranki stanęło 126 zawodników z trzynastu
klubów małopolski, Podkarpacia i Słowacji.
Judokom z UKS Wolania Wola Rzędzińska 
udało się zdobyć 22 medale. Złote medale
wywalczyli: Oliwia Nalepa, Amelia Kawa,
Jakub Jop, Jakub Jakliński, Damian Czech,
Ewelina Dziurawiec, Radosław Stach oraz
Łukasz Ciężadło. Srebrne medale zdobyli:
Oliwia Czarnik, Łukasz Flaga, Ola Rogóż, Jan
Cygan, Magdalena Ciężadło, Jakub Chrobak,
Rafał Smagacz oraz Paulina Pawłowska.
Natomiast zdobywcami medali brązowych
zostali: Gabriela Zaucha, Michał Kozłowski,
Antonii Zgajewski, Karolina Jaklińska, Paweł
Kozioł oraz Gabriela Czech. W zawodach
wzięło udział 188 zawodników.

Flagi dla najm³odszych
Pod koniec kwietnia przedstawiciele sa-

morządu odwiedzili wszystkie przedszko-
la, oddziały przedszkolne oraz klasy I-II
na terenie gminy Tarnów. Powodem były

Gminny konkurs ortograficzny
Na początku kwietnia w Zespole Szkół

Publicznych w Zbylitowskiej Górze odbył
się Gminny Konkurs Ortograficzny. Spo-
śród trzydziestu pięciu najlepszych znaw-
ców polskiej ortografii bezbłędna okazała
się Sara Szostak. Bardzo dobrze poradzili
sobie także zdobywcy kolejnych miejsc:
Aleksandra Kowal, Aleksandra Kucharska
i Jan Blicharz.

Akcja „Burza” w gimnazjach
W kwietniu, w gminnych gimnazjach zo-

stały zorganizowane „lekcje patriotyzmu”. Z
okazji siedemdziesiątej rocznicy akcji „Bu-
rza” wójt Grzegorz Kozioł oraz dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej Adam Ryba
przedstawili młodzieży ważniejsze wydarze-
nia związane z walką oddziałów Armii Kra-
jowej o wyzwolenie Polski i wkroczeniem
Armii Czerwonej w 1944 roku. „Lekcje pa-
triotyzmu” są organizowane w gminie Tar-
nów od sześciu lat.

Przegl¹d teatrzyków
We wtorek, 15 kwietnia w Zespole Szkół

Publicznych w Zbylitowskiej Górze odbył się
XII Przegląd Teatrzyków Szkolnych. Wzięło
w nim udział dziewięć grup teatralnych. W
kategorii „Walory wychowawcze sztuki” na-
grodzono występ ZSP w Zbylitowskiej Górze.
W kategorii „Oprawa sceniczna” wygrało
przedstawienie Szkoły Podstawowej w Porę-
bie Radlnej. Natomiast w kategorii „gra ak-
torska zespołu” przypadło grupie z ZSP w
Woli Rzędzińskiej. Jury przyznało również
nagrody specjalne dla szkół w Błoniu i Jo-
dłówce-Wałkach oraz nagrody indywidualne
dla Dominiki Tutaj, wyróżnienia otrzymały
Emilii Tadel oraz Julii Rybskiej.

Zawody p³ywackie
W środę, 16 kwietnia ponad osiemdzie-

sięciu uczniów z gminnych szkół rywali-
zowało w IX Gminnych Zawodach o Puchar
Wójta Gminy Tarnów. W kategorii „Skrza-
tów” wśród dziewcząt najlepsze wyniki
uzyskały Karina Sobol, Natalia Malig i
Dominika Brożek. W gronie chłopców naj-
lepsi okazali się: Filip Beściak, Wojciech
Król i Jakub Więckowski. W gronie „Mło-
dzików” wśród dziewcząt triumfowały:
Ewa Woźniak, Aleksandra Ciurej i Marty-
na Rataj, zaś wśród chłopców najlepsi oka-
zali się: Wiktor Habel, Daniel Mróz oraz
Sergiusz Sobol. Wśród „Juniorów” najlep-
si byli: Kamil Konieczkowski, Dawid Ba-
nia oraz Dawid Łazarz, zaś w kategorii
dziewcząt triumfowały: Monika Rataj,
Magdalena Świątek i Karolina Pinas. Pu-
char Wójta Gminy Tarnów w kategorii
uczniów klas I-III przypadł Karinie Sobol
i Filipowi Beściakowi, w kategorii uczniów
klas IV-VI – Aleksandrze Ciurej i Sergiu-
szowi Sobolowi, natomiast jego zdobywca-
mi w gronie gimnazjalistów zostali: Moni-
ka Rataj i Kamil Konieczkowski.

Ekologia w tarnowieckim
przedszkolu

Niecodzienną niespodziankę z okazji ob-
chodzonego w tym czasie Dnia Ziemi przy-
gotowali maluchom z Tarnowca ich bab-
cie. Członkowie tarnowieckiego Klubu Se-
niora wystawili bowiem we wtorek, 22
kwietnia w miejscowym przedszkolu spe-
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Zaprezentowało się trzydziestu recytatorów.
W gronie uczniów młodszych klas szkoły pod-
stawowej najlepsi okazali się: Natalia Malig
przed Marcinem Ciężadłą oraz Zuzanną Wło-
dek. W kategorii uczniów klas starszych
pierwsze miejsce zajął Jan Cygan przed Do-
miniką Tutaj i Joanną Zauchą. Wśród gim-
nazjalistów najlepsza okazała się Julia Jam-
róg, drugi był Jakub Bulanda, a trzecia Ka-
rolina Stolarz. Jury przyznało również wy-
różnienia dla Kingi Bołoz, Katarzyny Bed-
narz i Angeliki Rączy.

Gra miejska
W piątek, 30 maja młodzież Publicznego

Gimnazjum nr 1 w Woli Rzędzińskiej zor-
ganizowała Filmową Grę Miejską – zabawę
w terenie, w której uczestnicy odszukując
zaznaczone na mapie punkty, odpowiadali
na zagadki i pytania z zakresu filmoznaw-
stwa. W organizację gry zaangażowali się
uczniowie gimnazjum w Woli Rzędzińskiej:
Monika Armatys, Dawid Marczyk, Karoli-
na Pinas, Kinga Merchut, Wojciech Pinas,
Angelika Nosek, Patrycja i Natalia Mordyl,
Paulina Zaucha, Justyna Łoch, Alicja Ma-
ślanka, Tomasz Kałucki, Alicja Ciochoń,
Michał i Miłosz Nowak, Szymon Śledź,
Klaudia Bardyga, Aleksandra Hosaja, Ma-
teusz Stachura oraz Aleksandra Majcher.
Całość przedsięwzięcia koordynowali:
Agnieszka Grzegórzek-Zając  i Mariusz
Widawski.

Dzieñ Dziecka i Stra¿aka
Uroczyste obchody Dnia Strażaka połączo-

ne ze świętowaniem Dnia Dziecka odbyły się
w sobotę, 31 maja w Koszycach Wielkich. Nie
zabrakło atrakcji i dla najmłodszych, i dla
starszych. Świętowanie rozpoczęło się mszą
św. w miejscowym kościele, zaś oficjalna uro-
czystość miała miejsce w centrum Koszyc
Wielkich. W jej trakcie wręczono odznacze-

tej. Została ona poddana renowacji. Wykona-
no nowy postument z piaskowca, zaś sama
figura została odnowiona i nakryta nowym
daszkiem, który będzie ją chronić przed szko-
dliwym wpływem czynników atmosferycz-
nych. Renowacja, której koszt wyniósł ponad
piętnaście tysięcy złotych, została sfinanso-
wana z budżetu gminy.

Rok Jana Paw³a II w gminie
Tarnów

Rok kanonizacji Jana Pawła II już w
grudniu ubiegłego roku już Rada Gminy
Tarnów ogłosiła Rokiem Jana Pawła II.

Wydarzenia związane z jego obchodami ze
szczególną intensywnością odbywały się w
sąsiedztwie kanonizacji Jana Pawła II.
Wycieczka seniorów do papieskiego miasta
Wadowice – podobnie jak czerwcowy wyjazd
do Egeru i Budapesztu – przyniosła wiele
wzruszeń, odbyła się bowiem w przeddzień
kanonizacji, 26 kwietnia. Wzięło w niej
udział blisko 170 osób – członków Klubów
Seniora ze wszystkich gminnych miejsco-
wości. Po zwiedzeniu odnowionego Mu-
zeum Domu Rodzinnego Jana Pawła II,
seniorzy zebrali się pod Bazyliką na wado-
wickim rynku, by wspólnie zaśpiewać „Bar-

kę”. W Wadowicach towarzyszyły im ekipy
Polskiego Radia, RDN Małopolska oraz
TVN24, dzięki czemu ich śpiew mogła usły-
szeć cała Polska. Grupa mieszkańców Woli
Rzędzińskiej uczestniczyła w niedzielę 27
kwietnia w uroczystości kanonizacyjnej,
natomiast jeszcze inaczej uczciły Jana Paw-
ła II przedszkolaki: dzieci z Tarnowca przy
pomocy sołtysa Jana Nowaka posadziły z
tej okazji dąb czerwony, przy którym
umieszczona została okolicznościowa ta-
bliczka, natomiast dzieci ze Zbylitowskiej
Góry zrealizowały projekt pt. „Kochamy
Cię, Janie Pawle II”.
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Obchody narodowego œwiêta
Tradycyjnie już obchody Święta Narodo-

wego Trzeciego Maja odbyły się w Woli
Rzędzińskiej. Złożyły się na nie msza świę-
ta w intencji ojczyzny w miejscowym ko-
ściele parafialnym, uroczystości patrio-
tyczne przez pomnikiem, zasadzenie świer-
ka z lasu katyńskiego przywiezionego
przez samorządowców gminy Tarnów w
2010 roku, złożenie wieńców oraz kwiatów
pod pomnikiem poległych, montaż słowno-
muzyczny przygotowany przez uczniów ze
Szkoły Podstawowej nr 1. Jednym z naj-
ważniejszych punktów obchodów było uro-
czyste nadanie centrum wsi nazwy plac
Bohaterów Armii Krajowej – zgodnie z
wolą mieszkańców wyrażoną na zebraniu
wiejskim oraz bogatymi tradycjami dzia-
łalności tej największej armii podziemnej
II wojny światowej w Woli Rzędzińskiej i
okolicach. Natomiast nowym elementem
stale rozwijających się obchodów majowe-
go święta był rekreacyjny rajd rowerowy,
który – tematycznie powiązany z śladami
działalności AK – przyciągnął blisko dwu-
stu cyklistów.

Konkurs Frysztakowej
W środę, 21 maja w Zespole Szkół Publicz-

nych w Tarnowcu odbył się Gminny Konkurs
Recytatorski Poezji Józefy Frysztakowej.

nia i medale. Złotym Medalem „Za Zasługi
dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali: Seba-
stian Guzik, Wiesław Pacocha i Jacek Sobol,
srebrnym – Marcin Bańdur, Dawid Lazaro-
wicz, Krzyszof Pyszko, Daniel Solak, nato-
miast medalem brązowym – Radosław Bań-
dur, Paweł Roik, Jarosław Skiba, Łukasz
Solak, Sebastian Solak oraz Michał Starzec.
Odznakę „Wzorowy strażak” otrzymali:
Grzegorz Hetman, Marian Gębski, Jacek
Górski, Damian Kowalski, Jakub Sobal. Spe-
cjalne nagrody otrzymały również dzieci, któ-
re wygrały gminne etapy konkursów rysun-

kowych „Kiedy dzwonię po straż pożarną” i
„Nie wypalaj suchych traw” Zofia Kluza,
Martyna Marcinkiewicz, Przemysław Kuta i
Angelika Potempa. Po zakończeniu części
oficjalnej na scenę wkroczyli inni bohatero-
wie tego sobotniego popołudnia – dzieci, dla
których w tym dniu nie zabrakło atrakcji.
Podobnie zresztą, jak i dla starszych, którzy
w atmosferze festynu rodzinnego bawili się
aż do godzin wieczornych.

Wymiana m³odzie¿y
Już po raz drugi młodzież odbyła się wy-

miana młodzieży z terenu gminy Tarnów z
młodzieżą z partnerskiego samorządu mia-
sta Tornal’a na Słowacji. Najpierw, w dniach
20-23 maja w Zespołach Szkół Publicznych
w Koszycach Wielkich i Zbylitowskiej Górze
gościło dwudziestu słowackich uczniów w
wieku 10-14 lat i czterech nauczycieli, a na-
stępnie w dniach 17-20 czerwca miała miej-
sce rewizyta takiej samej grupy młodzieży
wraz z opiekunami na Słowacji.
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Ku pamiêci Strza³kowskiego
Blisko dwustu pięćdziesięciu biegaczy

wzięło udział w jedenastym już Memoriale
Ojca Zbigniewa Strzałkowskiego, który
odbył się w niedzielę, 1 czerwca w Zawa-
dzie. Wydarzenie rozpoczęła Msza św. w
intencji beatyfikacji franciszkanina O.
Strzałkowskiego odprawiona w miejscowym
kościele. Bezpośrednio po niej miało miej-
sce poświęcenie rzeźb: św. Marcina i o.
Strzałkowskiego. W kolejnych biegach
uczestniczyło blisko dwustu pięćdziesięciu
uczestników. W kategorii „Skrzatów” naj-
lepsi okazali się Weronika Bałła i Bartosz
Król. Wśród „Młodzików” triumfowali
Emilia Kowalik i Kacper Ziaja. W kategorii
„Kangur” najlepsi okazali się Jowita No-
wak i Dariusz Nowakowski. Natomiast w
biegu głównym rozgrywanym w kategorii
„Open” pierwszą trójkę wśród kobiet sta-
nowiły: Monika Smutek, Karolina Furmań-
ska i Magdalena Węgrzyn, zaś wśród męż-
czyzn: Rafał Hekłowski, Grzegorz Czyż i
Jakub Fołta. Po zakończeniu biegowych
emocji kontynuowano zabawę w atmosfe-
rze festynu rodzinnego. Warto dodać, że wy-
darzenie połączono z obchodami gminnego
Dnia Dziecka, a patronat honorowy objął
biskup tarnowski Andrzej Jeż.

Plener rzeŸbiarsko-malarski
W dniach 1-10 czerwca w Łękawce od-

bywał się plener malarsko-rzeźbiarski.
Owocem tej odbywającej się już cyklicznie
imprezy są rzeźby, które już zdobią wiele
miejsc w gminie, jak szkoły, centra wsi,
skwery czy place użyteczności publicznej,
nie tylko poprawiając estetykę miejscowo-
ści, ale także stanowiąc ich swoistą wizy-
tówkę. W tym roku plener przebiegł pod

hasłem „W dziecięcym świecie marzeń”.
Przez dziesięć dni artyści-rzeźbiarze wy-
konywali z drzewa lipowego wielkoforma-
towe postacie z bajek - Kubusia Puchatka,
Smerfów, Krasnala, Kota w butach czy
Gargamela, które następnie zostaną prze-
kazane do gminnych przedszkoli. Postacie
do wyrzeźbienia wybrały same dzieci. W
czasie pleneru artyści malarze wykonali
również obrazy przedstawiające gminne
pejzaże oraz zabytki. Tegoroczny plener
był już czwartą imprezą tego typu.

Matematyczny czar par
W czwartek, 5 czerwca 2014 roku w Pu-

blicznym Gimnazjum nr 1 im. ks. Władysła-
wa Kowalczyka w Woli Rzędzińskiej odbyła
się kolejna edycja konkursu „Matematyczny
Czar Par”. W tym roku w konkursie wzięło
udział jedenaście par szóstoklasistów z sze-
ściu szkół podstawowych, a każdy zespół w
wyznaczonym czasie rozwiązywał czternaście
zadań. Zwyciężyła para 10 – Oliwia Kusek i
Marcin Kosiba, drugie miejsce zajęła para 4
– Maksymilian Sak i Kacper Czech, zaś na
trzecim miejscu uplasowała się para 13 –
Wiktor Habel i Szymon Żydowski. Na miej-
scu czwartym turniej zakończyły dwie pary:
2 – Magdalena Ciężadło i Justyna Łos oraz 7
– Karolina Lis i Wiktoria Dąbrowska.

¯ycie bez alkoholu
W poniedziałek, 16 czerwca miało miej-

sce zakończenie konkursu plastycznego
„Życie bez alkoholu”. W konkursie zorga-
nizowanym po raz kolejny przez Gminną
Komisję Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych wzięło udział czterdziestu czte-
rech uczniów szkół z terenu gminy Tar-
nów. Wśród najmłodszych jury najwyżej
oceniło pracę Weroniki Potępy, miejsce
drugie zajął Grzegorz Bieś, zaś trzecie
przypadło Szymonowi Pawełczykowi.
Wśród uczniów starszych klas szkół pod-
stawowych zwyciężyła Gabriela Moska
przed Izabelą Cząstką. Trzecie miejsce
przypadło ex aequo Gabrieli Bobrowskiej
i Barbarze Derus. Natomiast wśród gim-
nazjalistów najlepsza okazała się praca
Natalii Michałek, drugie miejsce przypa-
dło Marcinowi Knapikowi, natomiast
trzecie – Justynie Mrozik. Przyznano tak-
że liczne wyróżnienia.

Po¿egnanie m³odzie¿owych
radnych

We wtorek, 18 czerwca odbyła się ostat-
nia w roku szkolnym 2013/2014 sesja Mło-
dzieżowej Rady Gminy Tarnów. W trakcie

sesji podziękowano radnym, których ka-
dencja skończyła się wraz z rokiem szkol-
nym. Są nimi: Kinga Merchut, Alicja Cio-
choń, Dawid Marczyk, Aleksandra Potępa,
Angelika Nosek, Szymon Śledź, Kusiak
Krystian, Karolina Stolarz, Magdalena
Smosna, Aleksander Jarosz, Paula Gacek,
Magdalena Tyrka, Jakub Hajdo, Aleksan-
dra Kryczka.

Rywalizowali m³odzi
stra¿acy

W sobotę, 21 czerwca na boisku sporto-
wym w Koszycach Wielkich odbyły się
gminne zawody sportowo-pożarnicze Mło-
dzieżowych Drużyn Pożarniczych. Pierw-
sze miejsce zajęła reprezentacja OSP Wola
Rzędzińska, na drugim miejscu uplasowa-
ła się jedna z dwóch drużyn wystawionych
przez OSP Poręba Radlna, zaś na trzecim
miejscu znalazła się reprezentacja OSP
Zgłobice. Wśród MDP żeńskich zwycięży-
ły druhny z OSP Koszyce Małe, zaś żeń-
ska młodzieżowa reprezentacja Zgłobic
uplasowała się na drugim miejscu.

Familiada, Parafiada i inne
W czerwcu w kilku miejscowościach

gminy Tarnów odbyły się festyny rodzin-
ne organizowane lub współorganizowane
przez gminne Centrum Animacji Kultu-
ralnej. Występy, festiwal piosenki, belgij-
skie tańce i atrakcje kulinarne czekały na
mieszkańców Błonia i okolic, którzy zja-
wili się na festynie rodzinnym „Familia-
da” w sobotę, 7 czerwca. Atrakcje dla dzie-
ci, występy, smaczne jedzenie, a także
dobra zabawa towarzyszyły „Parafiadzie”
– XIII Festynowi Parafialnemu przy pa-
rafii Miłosierdzia Bożego w Woli Rzędziń-
skiej II, który odbył się w niedzielę, 16
czerwca. Sto pięćdziesiąt lat Szkoły Pod-
stawowej oraz uroczyste otwarcie boiska
wielofunkcyjnego świętowali mieszkańcy
Poręby Radlnej w sobotę, 28 czerwca.  W
czasie okolicznościowego festynu nie za-
brakło występów, atrakcji kulinarnych
czy tańców z muzyką na żywo. W niedzie-
lę, 29 czerwca odbył się festyn parafialny
w Tarnowcu. Uroczyste nadanie nazwy
„Plac Żołnierzy Wyklętych” centrum wsi,
otwarcie boiska wielofunkcyjnego i festyn
rodzinny świętowali mieszkańcy Jodłów-
ki-Wałek w niedzielę, 1 lipca. Natomiast
przez trzy weekendowe dni mieszkańcy
Zgłobic mieli okazję kibicować drużynom
rywalizującym w III Turnieju Siatkówki
Plażowej. Po turnieju finałowym, który
odbył się w niedzielę, 6 lipca organizato-
rzy zaprosili mieszkańców na festyn ro-
dzinny.
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Trwa modernizacja odcinka Kraków-Rzeszów
linii kolejowej E 30/C-E 30 przebiegaj¹cego
przez teren gminy Tarnów. Mieszkañców, w
szczególnoœci Woli Rzêdziñskiej i Jod³ówki-
Wa³ek, przez które przebiega wspomniana
linia kolejowa, czeka wiele utrudnieñ, ale
obie miejscowoœci na modernizacji kolei zy-
skaj¹.

Utrudnienia dotknęły już mieszkańców
Jodłówki-Wałek. W poniedziałek, 2 czerwca
w związku z przebudową wiaduktu kolejowe-
go została zamknięta droga powiatowa nr
1378K na trasie łączącej Jodłówkę-Wałki z
Pogórską Wolą. Objazd z Jodłówki-Wałek do
Pogórskiej Woli został wyznaczony przez
Wolę Rzędzińską, drogą powiatową 1376K do
Ładnej, a następnie krajową „czwórką”. Pod
zamkniętym wiaduktem można przeprawić
się jedynie pieszo lub jednośladem. Droga ma
być zamknięta dwukrotnie. Pierwszy etap ma
potrwać do końca października. W okresie
zimowym prace budowlane zostaną ograni-
czone w zależności od warunków atmosfe-
rycznych. W tym czasie pod wiaduktem ma
zostać wprowadzony ruch wahadłowy. Po raz
drugi przejazd zostanie zamknięty wiosną
przyszłego roku, znów na okres 4-5 miesię-
cy. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pie-
szych, rowerzystów czy motocyklistów, fir-
ma wykonawcza zapewnia asystę podczas
pokonywania odcinka drogi pod modernizo-
wanym wiaduktem, w tym także – w trakcie
roku szkolnego – dzieciom uczęszczającym do
szkoły w Jodłówce-Wałkach.

Kiedy rozpocznie się budowa wiaduktu w
Woli Rzędzińskiej zamknięta zostanie także
droga powiatowa w kierunku Ładnej. – Mamy
nadzieję, że drogi nie zostaną zamknięte w
tym samym czasie i zwracamy na to uwagę
inwestorowi i wykonawcom, bo to oznacza-
łoby bardzo duże utrudnienia dla naszych
mieszkańców – podkreśla zastępca wójta Sła-
womir Wojtasik.

Jak już jednak zostało powiedziane, dłu-
gofalowo obie miejscowości na przebudowie
kolei zyskają. Przyjrzyjmy się najważniej-
szym zmianom. W Woli Rzędzińskiej na

Spotkanie
w sprawie
Buczyny
W czerwcu tradycyjnie odbywaj¹ siê Dni Pamiê-
ci ¯ydów Galicyjskich. Ich inauguracja rokrocz-
nie ma miejsce w lesie Buczyna na terenie Zby-
litowskiej Góry, gdzie duchowni katoliccy i
¿ydowscy modl¹ siê wspólnie w intencji osób
tam pomordowanych w czasie drugiej wojny
œwiatowej. W tym roku uroczystoœæ ta przypa-
d³a w œrodê, 11 czerwca. Przy tej okazji dosz³o
do spotkania przedstawicieli samorz¹du Gmi-
ny Tarnów z przedstawicielami narodowo-
œci ¿ydowskiej. Z inicjatyw¹ spotkania wy-
szed³ samorz¹d gminy Tarnów, który ju¿ od
d³u¿szego czasu d¹¿y³ do rozmowy na te-
mat wspólnych inicjatyw podejmowanych ku
zabezpieczeniu oraz rozwoju infrastruktu-
ry przy Lesie Buczyna, jednym z najwa¿niej-
szych miejsc pamiêci w naszej gminie.

Położony w Zbylitowskiej Górze Las Bu-
czyna, to miejsce brutalnego mordu tysięcy
ofiar narodowości zarówno żydowskiej jak i
polskiej w czasie drugiej wojny światowej.
Miejsce to jest odwiedzane przez tysiące osób
z całego świata, w tym liczne wycieczki mło-
dzieży z Izraela, dla których przybycie do
Lasu Buczyna jest jednym z punktów pro-
gramu edukacji szkolnej.

Gminę Tarnów w trakcie spotkania repre-
zentował wójt Grzegorz Kozioł, natomiast
stronę żydowską profesor Uniwersytetu
Oxfordzkiego Jonathan Webber, Yisrael
Tzvi reprezentujący diasporę żydowską z
Ameryki oraz fotoreporter Jerry Bergman.

W rozmowach udział wzięli również dyrek-
torzy tarnowskiego muzeum: Adam Bartosz
i Andrzej Szpunar. Samorząd gminny w trak-
cie spotkania przedstawił swoją inicjatywą
wybudowania w pobliżu Lasu Buczyna, na
terenie przy boisku LKS Dunajec Zbylitow-
ska Góra parkingu dla przyjeżdżających piel-
grzymów. W chwili obecnej liczne autokary
parkują w centrum wsi, blokując tym samym
miejsca parkingowe. Oprócz tego, z parkin-
gu na miejsce martyrologii prowadzić będzie
leśna ścieżka edukacyjna, upamiętniająca
cierpienie osób prowadzonych na śmierć. –
Wybudowanie parkingu odciąży centrum
Zbylitowskiej Góry, gdzie w okresie letnim
dziennie parkuje nawet kilkanaście autoka-
rów z pielgrzymami. Inwestycja będzie więc
wygodna zarówno dla mieszkańców, jak i
przyjeżdżających gości, dlatego wychodzimy
do strony żydowskiej z inicjatywą partner-
stwa przy inwestycji– mówi wójt Grzegorz
Kozioł.

Przedstawiciele strony żydowskiej z apro-
batą odnieśli się do propozycji deklarując po-
moc przy realizacji zarówno wymienionej in-
westycji, jak i przyszłych działań zmierza-
jących ku ochronie i godnym upamiętnieniu
ofiar hitleryzmu w Lesie Buczyna.

(ek)

pierwszym przejeździe od strony miasta Tar-
nowa zostanie podniesiona kategoria przejaz-
du, zostaną ustawione rogatki, przebudowie
ulegnie zatoka autobusowa oraz odcinek dro-
gi powiatowej, na którym powstanie pas do
skrętu w prawo. To wszystko znacznie po-
prawi bezpieczeństwo korzystających z prze-
jazdu. Ponadto po stronie południowej po-
wstanie równoległa do torów droga, która
połączy ten przejazd z następnym, usytuowa-
nym pod torami. Przejazd ten zostanie po-
nadto przesunięty w kierunku centrum Woli
Rzędzińskiej.

Na drodze powiatowej w kierunku Ładnej
powstanie wiadukt nad torami, w sąsiedztwie
wiaduktu zostaną także wybudowane odcin-
ku dróg zarówno po stronie północnej, jak i
południowej – w sumie ponad pół kilometra
oraz podobnej długości łącznik do drogi po-
wiatowej. Zostanie przebudowana droga do-
jazdowa do stacji, zaś sama stacja zyska przej-
ście podziemne oraz nowe perony. Warto
zwrócić uwagę, że nie będą to tylko nakładki
asfaltowe, ale drogi z odwodnieniem, krawęż-
nikami i chodnikiem. Na dalszym odcinku,
w kierunku Wolańskiego sołectwa nr 2 zo-
staną wybudowane nowe drogi wzdłuż toro-
wiska, przepusty i rowy odwadniające. Wy-
konane będą także dwa węzły drogowe nad
torami, które umożliwią mieszkańcom dojazd
do pól położonych po stronie południowej.

Modernizowany właśnie wiadukt w Jo-
dłówce-Wałkach zostanie podwyższony, prze-
budowany będzie także fragment drogi po-
wiatowej, a poszerzeniu i przesunięciu ule-
gnie koryto przepływającego pod tym wiaduk-
tem cieku wodnego. Przystanek kolejowy
Wałki zostanie przesunięty w kierunku Woli
Rzędzińskiej i zlokalizowany przed wiaduk-
tem. Powstanie także droga wzdłuż torów po
stronie północnej.

Mieszkańców Woli Rzędzińskiej i Jodłów-
ki-Wałek czeka więc w najbliższym czasie
sporo zamieszania. Wszystko jednak wska-
zuje na to, że będzie to zamieszanie pozytyw-
ne i po przejściowych utrudnieniach obie
miejscowości sporo zyskają.

(pw)

Nowe drogi,
wiadukty, stacje
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cji to 2,6 miliona złotych, przy
czym 800 tysięcy złotych stano-
wić będzie dofinansowanie ze
środków Ministerstwa Sportu i
Turystyki. Planowany termin
zakończenia budowy to druga
połowa przyszłego roku.

Koszyce Wielkie
W Koszycach Wielkich dawno

oczekiwanego remontu doczekał
się budynek przy ulicy Pocztowej.
Za 180 tysięcy złotych zostanie
m. in. wymienione pokrycie da-
chu, posadzki, stolarka, instala-
cje. Inwestycja dofinansowana
jest w połowie w ramach działa-
nia „Odnowa i rozwój wsi”
PROW, podobnie jak budowa bo-
iska wielofunkcyjnego przy miej-
scowej szkole. Powstałe na miej-
scu dawnego boiska asfaltowego
boisko poliuretanowe o wymia-
rach 30x15 metrów wraz z bież-
nią do skoku w dal kosztować
będzie ponad 250 tysięcy złotych.
Ponadto 650 metrów nowego
chodnika za 73 tysiące złotych
zyskała ulica Południowa, już
wkrótce w ramach „Małych Pro-
jektów” przeprowadzony zosta-
nie także gruntowny remont fi-
gury Matki Bożej z Dzieciątkiem.

£êkawka
W Łękawce praktycznie zakoń-

czyła się już budowa za ponad pół
miliona pierwszego odcinka ka-
nalizacji obejmującego 1,7 km sie-
ci oraz dwie przepompownie ście-
ków. Ponadto w okresie wakacyj-
nym zostanie zrealizowana ter-
momodernizacja szkoły obejmu-
jąca docieplenie ścian budynku,
przebudowę wejścia, wymianę
stolarki oraz nową elewację. War-
tość inwestycji to ponad 300 ty-
sięcy złotych współfinansowane
z pożyczki preferencyjnej WFOŚ.
Nawierzchnię asfaltową zyska
też droga tzw. „Na Wzorka”.
Wartość tej inwestycji to około
100 tysięcy złotych.

Nowodworze
Najważniejszą i praktycznie

już zrealizowaną inwestycją jest
budowa ścieżki rowerowej w kie-
runku DPS. Ścieżka o długości
1,5 kilometra i szerokości 1,5
metra, wraz z kanalizacją opa-
dową, została wykonana w tech-
nologii betonowej. Wartość inwe-

Bia³a
W roku 2014 Biała doczeka się

budowy nowoczesnego centrum
miejscowości zlokalizowanego na
terenach za remizą OSP. Powsta-
nie tam miejsce rekreacyjne z
grillem, plac zabaw dla dzieci
oraz boisko wielofunkcyjne z na-
wierzchnią poliuretanową. Pra-
ce powinny rozpocząć się już
wkrótce, gdyż plac budowy został
już przekazany. Budowa inwesty-
cji jest dofinansowana ze środ-
ków unijnych z PROW. Jej war-
tość to ponad 650 tysięcy złotych.

B³onie
Najważniejszą tegoroczną in-

westycją w Błoniu będzie budo-
wa boiska wielofunkcyjnego z
nawierzchnią poliuretanową.
Boisko zlokalizowane przy miej-
scowej szkole powstanie na bazie
dotychczasowego przyszkolnego
boiska asfaltowego. Jego po-
wierzchnia to 600 m2, wartość
inwestycji to około 220 tysięcy
złotych. Przeszkodą do usunięcia
jest konieczność przeniesienia
gazociągu, co aktualnie jest w
trakcie realizacji. Za ok. 45 tysię-
cy złotych wykonany został tak-
że remont chodnika w kierunku
cmentarza.

Jod³ówka-Wa³ki
Tegoroczny sezon inwestycyj-

ny dla mieszkańców Jodłówki-
Wałek jest bardzo ważny. Wybu-
dowane i oddane do użytku w
tym roku boisko wielofunkcyjne
z nawierzchnią poliuretanową o
wymiarach 49x19 metrów prak-
tycznie zakończyło proces odno-
wy centrum tej miejscowości. In-
westycja o wartości blisko 300
tysięcy złotych współfinansowa-
na z PROW w ramach działania
„Odnowa i rozwój wsi”. Rozpo-
częła się też długo oczekiwana
rozbudowa szkoły.

Koszyce Ma³e
Inwestycją priorytetową w

Koszycach Małych jest budowa
kompleksu sportowego przy miej-
scowej szkole. Złoży się nań sala
gimnastyczna o wymiarach
24x12 metrów z zapleczem szat-
niowo-sanitarnym oraz boisko
wielofunkcyjne o wymiarach
30x15 metrów z nawierzchnią
poliuretanową. Wartość inwesty-

Gmina inwestycyjnie
Sezon inwestycyjny w pe³ni. Podobnie jak w poprzednich latach, równie¿ i w tym roku inwe-
stycje prowadzone s¹ we wszystkich gminnych miejscowoœciach. Dokonaliœmy krótkiego
rekonesansu po poszczególnych miejscowoœciach, uwzglêdniaj¹c najwa¿niejsze zadania,
które ju¿ zosta³y albo w najbli¿szym czasie zostan¹ wykonane.

Koszyce Małe - budowa sali gimnastycznej

Łękawka - ścieżka rowerowa przy drodze powiatowej

Nowodworze - chodnik przy drodze do DPS-u
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stycji to ok. 800 tysięcy złotych.
Modernizacji doczeka się też dro-
ga transportu rolnego w kierun-
ku toru motocrossowego. War-
tość tej inwestycji to ok. 50 tysię-
cy złotych.

Porêba Radlna
Po zakończonej w praktyce w

ubiegłym roku odnowie centrum
tej miejscowości, w tym roku zo-
stało oddane do użytku boisko wie-
lofunkcyjne z poliuretanową na-
wierzchnią przy szkole, wraz z try-
buną, zrealizowane zostały także
nasadzenia poprawiające estetykę
miejscowości. Za ok. 50 tysięcy zło-
tych przeprowadzony zostanie re-
mont drogi transportu rolnego
tzw. „Na Rolę”, która zyska na-
wierzchnię z tłucznia. Ponownie
rusza budowa kanalizacji.

Radlna
W tym roku zakończone zo-

staną prace związane z budową
centrum wsi i boiska wielofunk-
cyjnego wraz z otwarciem obiek-
tu. W celu poprawy estetyki miej-
scowości zrealizowane zostały
także nowe nasadzenia. Powsta-

działania „Odnowa i rozwój wsi”
z PROW to ok. milion złotych. Z
kolei w ramach działania „Małe
Projekty” za 21 tysięcy złotych re-
alizowany jest także remont XIX-
wiecznej kapliczki.

Wola Rzêdziñska II
Działania inwestycyjne w wo-

lańskim sołectwie nr 2 skupiają

się w jego centrum, w bezpo-
średnim sąsiedztwie kościoła i
Zespołu Szkół Publicznych. W
praktyce zrealizowane zostało
już poszerzenie parkingu, aktu-
alnie trwają prace nad budową
kompleksu sportowo-rekreacyj-
nego składającego się z boiska

nie także nowy odcinek ścieżki
rowerowej przy drodze powiato-
wej.

Tarnowiec
Zakończona została już budo-

wa ścieżki rowerowej przy ul. Na
Młyny za ok. 220 tysięcy złotych,
natomiast ok. 40 tysięcy zostało
przeznaczone na remont ul. No-
wej, która zyskała nawierzchnię
z kruszywa. Za ponad 15 tysięcy
złotych przeprowadzony został
także remont figury Najświętszej
Panny Maryi Niepokalanie Po-
czętej. Zlecone zostało także wy-
konanie projektu nowej kaplicy
na cmentarzu komunalnym. Już
wkrótce rozpocznie się też prze-
budowa ul. Na Wał, którą odby-
wa się dojazd do szkoły.

Wola Rzêdziñska I
Kontynuowana będzie budowa

przedszkola. Ponadto obok przed-
szkola powstaje kompleks sporto-
wy składający się z wielofunkcyj-
nego boiska ze sztuczną na-
wierzchnią, bieżni oraz bieżni do
skoku w dal. Wartość inwestycji
finansowanej w połowie w ramach

dokończenie na stronie 10

Radlna - centrum wsi

Tarnowiec - ścieżka rowerowa przy ul.Na Młyny

Koszyce Wielkie - remont budynku przy ul. Pocztowej

Jodłówka-Wałki - rozbudowa szkoły

Wola Rzędzińska I - budowa przedszkola i boiska wielofunkcyjnego
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Stowarzyszenie
„Nasze Zg³obice”
poprowadzi
przedszkole

trawiastego, boiska wielofunk-
cyjnego, bieżni do skoku w dal
i placu zabaw dla dzieci. War-
tość inwestycji współfinanso-
wanej w połowie z PROW to ok.
800 tysięcy złotych.

Zawada
Ważną inwestycją dla Zawady

będzie budowa około półtoraki-
lometrowej ścieżki rowerowej,
wzdłuż drogi powiatowej, w tym
około kilometra z kanalizacją
opadową. Ścieżka połączy chod-
nik przy szkole w Tarnowcu ze
ścieżką wybudowaną w poprzed-
nich latach, tym samym Zawa-
da zostanie skomunikowana z
Tarnowcem, co w walny sposób
przyczyni się do poprawy bezpie-
czeństwa na drodze.

Zbylitowska Góra
Trwają prace związane z od-

daniem do użytku centrum wsi
wraz z placem zabaw oraz
domu wielofunkcyjnego. Ele-
mentem dopełniającym całości
odnowy centrum miejscowości
będzie budowa boiska wielo-

funkcyjnego przy Zespole Szkół
Publicznych. Budowa boiska o
wymiarach 34x26 metrów z po-
liuretanową nawierzchnią fi-
nansowana jest w połowie ze
środków Ministerstwa Sportu i
Turystyki. Wartość inwestycji
to ponad 230 tysięcy złotych.
Do końca zbliża się moderniza-
cja ulic Sportowej i Kobieli,
prawdopodobnie wkrótce zo-
stanie wydane pozwolenie na
budowę ul. Mościckiej.

Zg³obice
W tym roku zakończona zo-

stanie budowa przedszkola,
które rozpocznie działalność od
1 września. Zagospodarowywa-
ny jest także teren wokół
przedszkola, gdzie pojawi się
plac zabaw, drewniana altana
i ścieżki spacerowe. Wartość
inwestycji to około 2,5 miliona
złotych. Planowana jest także
przebudowa i rozbudowa ul.
Krętej.

W samorządowych planach
znajdują się jeszcze inne inwesty-
cje. O ich realizacji będziemy in-
formować na bieżąco.

(red)

Znany jest ju¿ organ prowadz¹-
cy dla nowego przedszkola w
Zg³obicach. Przedszkole niepu-
bliczne w nowo wybudowanym
przez gminê obiekcie poprowa-
dzi Stowarzyszenie „Nasze Zg³o-
bice”.

Stowarzyszenie, które zostało
utworzone przez mieszkańców
Zgłobic, ma na celu działalność
na rzecz wszechstronnego rozwo-
ju miejscowości, między innymi
poprzez organizowanie i prowa-
dzenie działań na rzecz rozwoju
infrastruktury miejscowości, or-
ganizowanie przedsięwzięć edu-
kacyjnych, kulturalnych i sporto-
wych, kursów edukacyjnych, za-
jęć, szkoleń, imprez, organizację
wypoczynku, fundowanie stypen-
diów, prowadzenie działalności
wydawniczej i wiele innych. Na
prowadzenie tych działań stowa-
rzyszenie może pozyskiwać pie-
niądze ze składek, darowizn, pro-
wadzonej działalności, dotacji,
aplikować do różnego rodzaju
programów krajowych i unij-
nych, pozyskiwać granty. Nowe
przedszkole, w którym są jeszcze
wolne miejsca, swe podwoje otwo-
rzy dla dzieci już 1 września.

(pw)

Zbylitowska Góra - plac zabaw

Zgłobice - budowa przedszkola

dokończenie ze strony 9

Uroczystoœci pogrzebowe ks.
Jana Franczaka, pierwszego w
historii gminy Tarnów jej Hono-
rowego Obywatela, którego
¿yczeniem by³o spocz¹æ na wo-
lañskim cmentarzu odby³y siê w
dniach 24-25 czerwca.

We wtorek, 24 czerwca o godz.
14:00 w grywałdzkim przytuli-
sku została odprawiona msza
święta żałobna, natomiast wpro-
wadzenie ciała śp. księdza Jana
Franczaka do kościoła parafial-
nego parafii pod wezwaniem
Matki Bożej Nieustającej Pomo-
cy w Woli Rzędzińskiej miało
miejsce w środę, 25 czerwca o
godz. 10:00. W tym samym ko-
ściele o godz. 14:00 została od-
prawiona msza święta pogrzebo-
wa pod przewodnictwem ks. bpa
Władysława Bobowskiego. Pod-
czas tej mszy św. wieloletniego
proboszcza żegnali mieszkańcy
oraz duszpasterze z Woli Rzę-
dzińskiej. Jako reprezentant po-
wstałej z inicjatywy ks. prał.
Jana Franczaka wolańskiej pa-
rafii Miłosierdzia Bożego wystą-
pił Andrzej Kuta, w imieniu spo-
łeczności parafialnej parafii Mat-
ki Bożej Nieustającej Pomocy
wybitnego duszpasterza poże-

gnał Józef Lazarowicz, słowa po-
żegnania skierował też wolański
proboszcz – ks. Wiesław Książ-
ko. Zasługi Honorowego Obywa-
tela Gminy dla społeczności lo-
kalnej wspomniała natomiast
przewodnicząca Rady Gminy
Wiesława Mitera. - Nie sposób
znaleźć w ludzkim języku słów,
którymi można by w pełni wyra-
zić zasługi świętej pamięci księ-
dza prałata Jana dla naszej lokal-
nej społeczności. Jak wiele zro-
bił, o tym mieszkańcy Woli Rzę-
dzińskiej i gminy Tarnów wiedzą
najlepiej – mówiła. Ćwierć wieku
duszpasterskiej posługi księdza
prałata Jana Franczaka pośród

nas przyniosło wiele błogosławio-
nych owoców – zarówno w sferze
materialnej, jak i duchowej – są
one naszym udziałem nie tylko
dziś, ale korzystać z nich będą
również nasze dzieci i wnuki –
podkreślała Przewodnicząca
Rady Gminy. Po mszy świętej
kondukt pogrzebowy udał się na
miejscowy cmentarz parafialny,
gdzie ciało ks. prałata Jana Fran-
czaka zostało złożone w kapłań-
skim grobowcu. I tu również nie
obyło się bez przemówień. Zmar-
łego pożegnali jego siostrzeniec
ks. Leszek Pach oraz Włodzi-
mierz Siedlik.

(red)

Ostatnie po¿egnanie
ks. Jana Franczaka
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Piêædziesiêciu nowych stypendystów
W maju i w czerwcu znowu powiêkszy³a siê
liczba gminnych stypendystów. Tym razem
przypad³y one szeœciu m³odym ludziom ucz¹-
cym siê w szko³ach poza gmin¹ oraz czter-
dziestu czterem uczniom szkó³ podstawo-
wych i gimnazjów z terenu gminy.

W poniedziałek, 19 maja wójt Grzegorz
Kozioł wręczył je czterem koszykarzom –
Kamilowi Ślęzakowi z Koszyc Małych, Da-
mianowi Janusiowi, Karolowi Gutowi i Pio-
trowi Stępakowi ze Zbylitowskiej Góry oraz
piłkarzom – Kamilowi i Piotrowi Łazarzom
z Nowodworza. Natomiast w piątek, 27
czerwca podczas gminnej uroczystości za-
kończenia roku szkolnego, która w tym roku
miała miejsce w Zespole Szkół Publicznych
w Woli Rzędzińskiej, stypendia otrzymali
uczniowie uczęszczający do szkół podstawo-
wych i gimnazjów na terenie gminy.

Z Zespołu Szkół Publicznych w Woli Rzę-
dzińskiej stypendystami zostali: Szymon Za-
ucha, Patryk Zaucha, Bartłomiej Czwakiel,
Joanna Flaga, Patrycja Mordyl, Natalia Mor-
dyl, Maciej Czwakiel, Paulina Pawłowska,
Łukasz Flaga, Aleksandra Rogóż, Gabriela
Zaucha, Oliwia Czarnik, Jakub Jop, Oliwia
Nalepa. Z grona uczniów Zespołu Szkół Pu-
blicznych w Tarnowcu stypendia otrzymali:
Wiktoria Radlińska, Radosław Ratusznik,
Magdalena Tyrka, Karolina Kuczera, Wikto-
ria Kwaśny, Magdalena Górska i Artur Gór-
ski. Stypendyści ze Szkoły Podstawowej w
Zgłobicach to: Zuzanna Tadel, Jakub Kania,
Ewelina Szeliga i Wioletta Jasińska, nato-

miast ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Woli
Rzędzińskiej stypendia otrzymali: Piotr So-
bol, Dominika Brożek, Ewelina Dziurawiec,
Karolina Jaklińska, Jakub Jakliński, Krzysz-
tof Chudzikiewicz, Artur Ciochoń, Oliwia Ja-
kubowska, Dominik Kozioł, Jakub Kuta.
Licznie reprezentowana jest również Szkoła
Podstawowa w Jodłówce-Wałkach, bowiem z
tej szkoły stypendystami gminy Tarnów zo-
stali: Wiktoria Dąbrowska, Weronika Sorysz,
Sara Szostak, Magdalena Ciężadło, Radosław
Stach, Jan Cygan i Michał Kozłowski. Na li-
ście stypendystów znalazł się także Filip Jaś-

kiewicz – uczeń Szkoły Podstawowej w Porę-
bie Radlnej oraz Eliza Gąsiorowska ze Szko-
ły Podstawowej w Błoniu.

Całe grono czterdziestu czterech stypen-
dystów – uczniów gminnych szkół – to mło-
dzi ludzie, którzy odnoszą sukcesy zarówno
na polu sportowym (judo, lekkoatletyka,
wushu, tenis stołowy, modelarstwo), arty-
stycznym (taniec towarzyski, muzyka, pla-
styka), jak i wyróżniający się w nauce,
w szczególności finaliści różnego rodzaju
konkursów i olimpiad.

(pw)

alne zwycięstwa naszych sportowców z po-
szczególnych gminnych szkół.

- Cieszymy się z sukcesu, jaki udało się osią-
gnąć najmłodszym sportowcom w naszej gmi-
nie. Jest to zasługa przede wszystkim ich tre-
nerów, nauczycieli wychowania fizycznego z
poszczególnych szkół, którzy przygotowują
młodzież do rozgrywek. Ale niewątpliwie jest
to również rezultat podejmowanych przez nas
już od lat działań w kierunku zapewnienia
dzieciom i młodzieży jak najlepszego dostę-
pu do bazy sportowej: sal gimnastycznych czy
boisk wielofunkcyjnych, które suk-
cesywnie remontujemy, bądź budu-
jemy od podstaw – mówi gminny
koordynator sportu Eugeniusz
Wojtarowicz. – Dzieci i młodzież
swoje umiejętności mogą trenować
w UKS-ach i LKS-ach, które samo-
rząd wspiera finansowo. Mamy
zdolną młodzież, trzeba więc za-
pewniać jej dostateczne warunki
rozwoju – dodaje.

Przypomnijmy, że w ostatnich
latach baza sportowa gminy Tar-
nów stała się prawie kompletna.
Została wybudowana hala w Ko-
szycach Wielkich, remontowane
bądź budowane są szkolne sale
gimnastyczne. Na terenie gminy

Z opublikowanego pod koniec czerwca spra-
wozdania z dzia³alnoœci Powiatowego Szkol-
nego Zwi¹zku Sportowego za rok szkolny
2013/2014 wynika, ¿e szkolni sportowcy z
gminy Tarnów s¹ najlepsi w ca³ym powiecie
tarnowskim. W koñcowej punktacji gmina
Tarnów zwyciê¿y³a zarówno w zmaganiach
szkó³ podstawowych, jak i gimnazjalnych,
uzyskuj¹c spor¹ przewagê.

W zakończonym właśnie sezonie uczniowie
szkół z terenu powiatu tarnowskiego, z
wszystkich szesnastu gmin, brali udział we
współzawodnictwie sportowym organizowa-
nym przez PSZS. Szkoły podstawowe rywa-
lizowały w Igrzyskach Młodzieży w 21 kate-
goriach. Natomiast szkoły gimnazjalne pro-
wadziły zmagania w ramach Gimnazjady
Młodzieży w 23 kategoriach. Imprezy spor-
towe odbywały się w wielu miejscach na te-
renie całego powiatu. Zawody odbywały się
najpierw na szczeblu gminnym, a zwycięzcy
awansowali do zawodów powiatowych. Przez
cały rok szkolny prowadzono punktację, któ-
ra wyłoniła zwycięzców. Okazało się, że mło-
dzi sportowcy z gminy Tarnów nie mają so-
bie równych zarówno w ramach Igrzysk Mło-
dzieży Szkolnej, jak i Gimnazjady Młodzie-
ży. Oczywiście za końcowym sukcesem stoją
wcześniejsze tak drużynowe, jak i indywidu-

działa szereg siłowni, do dyspozycji młodzie-
ży pozostaje również basen. Dzięki poliure-
tanowej nawierzchni nowoczesne boiska
wielofunkcyjne są przyjazne dla zdrowia i
pozwalają na doskonalenie umiejętności
sportowych w wielu dziedzinach. Duża w
tym zasługa funduszy zewnętrznych, gdyż
szereg sportowych inwestycji zostało zreali-
zowanych zarówno pośrednictwem środków
unijnych jak i zewnętrznych, chociażby do-
tacji z Ministerstwa Sportu.

(ek)

Gmina najlepsza w sporcie
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chowie. Przez Łękawkę przechodzi też
Droga św. Jakuba Via regia.

Życie Łękawki w znacznym stopniu kon-
centruje się wokół szkoły podstawowej, dzi-
siaj jedynej instytucji oświatowej i kultural-
nej we wsi. Rozpoczęła ona działalność w 1902
roku z inicjatywy Rady Gminy w Łękawce,
początkowo jako klasa nadetatowa szkoły w
Porębie Radlnej, a od następnego roku jako
szkoła samodzielna. Początki szkoły były

bardzo trudne, warunki lokalowe fatalne, a
nauczyciel musiał jeszcze walczyć z rodzica-
mi niechętnie posyłającymi dzieci do szkoły.
Niektórzy rodzice nie posyłali dzieci do szko-
ły, bo nie mieli za co ich odpowiednio ubrać,
nie mówiąc już o zakupie przyborów i pod-
ręczników. Innym czynnikiem powodującym
obniżenie frekwencji w szkole były prace w
gospodarstwie i polowe, w których pomagały
dzieci. Dopiero od roku szkolnego 1910/1911
nauka rozpoczęła się w specjalnie do tego celu
wzniesionym budynku, funkcjonującym do
1998 r. obok nowoczesnego budynku szkoły
z salą gimnastyczną.

Najmłodszym owocem społecznej aktywno-
ści mieszkańców Łękawki jest Stowarzysze-
nie Ochotniczej Straży Pożarnej powstałe w
2006 roku.

W lasach rosnących w granicach Łękawki
przy drodze powiatowej znajduje się głaz upa-
miętniający Polaków rozstrzelanych w latach
1940-1944 przez niemieckich okupantów. W
tych samych lasach w 1977 r. mieszkaniec
sąsiednich Piotrkowic znalazł największego
wówczas grzyba świata. Był to szmaciak ga-
łęzisty o wadze 15 kilogramów i średnicy ka-
pelusza wynoszącej 1 metr. Przez pewien czas
przy drodze wojewódzkiej stał nawet pomnik
z modelem tego grzyba w skali 1:1.

dr Krzysztof Moskal

pie kupionej przez pana Bogatkę dla człowie-
ka doglądającego zasiewów, obórce, stodole
na pagórku o ścianach z płotu chruścianego i
karczmie ze stajnią przy gościńcu z Tarnowa
do Tuchowa stojącej.

Autor hasła „Łękawka” w Słowniku geo-
graficznym Królestwa Polskiego pisał w
1884 roku, że wieś leży „w okolicy falistej
od południa podszytej lasem nad bezimien-
nym potokiem, wpadającym do Stryszów-
ki […], przy gościńcu z Tuchowa do Tar-
nowa. Położenie podnosi się od płn. z 259
ku płd. na 365 m n.p.m. a wieś rozciąga
się po obu brzegach potoku. Łękawka […],
liczy 509 mieszkańców. Posiadłość więk-
sza księcia Sanguszki ma obszaru 80 mórg
lasu, posiadłość mniejsza 639 roli, 59 łąk i
ogrodów, 75 pastwisk i 198 mórg lasu.” W
1921 roku być może ze względu na I wojnę
światową liczba ludności nie wzrosła bar-
dzo w porównaniu z rokiem 1884, było to
bowiem 537 mieszkańców.

Pod względem administracji kościelnej
Łękawka należała od swoich początków do
parafii w odległej o cztery kilometry Porę-
bie Radlnej. Tutejsi pobożni mieszkańcy
ufundowali pod koniec XIX wieku kaplicz-
kę domkową przy drodze wojewódzkiej nr
977 z Tarnowa do Tuchowa, przy granicy

z Porębą Radlną. Po II wojnie światowej
stanęła też kapliczka z figurą św. Józefa.
W 1992 roku w Łękawce ukończono budo-
wę obszernej murowanej kaplicy pw. Mat-
ki Bożej Częstochowskiej i ustanowiony
został przy niej rektorat. Niedawno obok
kaplicy stanęła drewniana kapliczka z fi-
gurą bł. ks. Jerzego Popiełuszki, zapewne
jedna z pierwszych w Polsce poświęcona
temu Męczennikowi. Warto w tym miejscu
wspomnieć, że przez Łękawkę przechodzą
liczne pielgrzymki wiernych idących z Tar-
nowa do sanktuarium Matki Bożej w Tu-

Malownicza, cicha wieœ po³o¿ona na wzgó-
rzach poprzecinanych dolinami krêtych po-
toków, z których najwiêkszym jest £êkawka
zwana te¿ W¹toczkiem. Zapewne ze wzglê-
du na zagro¿enie spowodowane ich wzbie-
raj¹cymi podczas gwa³townych deszczów wo-
dami mieszkañcy wsi w 1869 roku ufundo-
wali kapliczkê œw. Janowi Niepomucenowi.

Dzieje Łękawki są oczywiście o wiele daw-
niejsze niż ten najstarszy na terenie wsi za-
bytek. Nie wiadomo, czy najstarszymi miesz-
kańcami wsi byli –jak głosi miejscowa legen-
da – Jędrzej i Jewka, ale wiemy, że pierwsi
ludzie na tych terenach pojawili się ponad
dwa tysiące lat przed naszą erą, w epoce ka-
mienia. Znaleziska archeologiczne dowodzą,
że trwałe osadnictwo na terenach Łękawki
zaczęło się dopiero we wczesnym średniowie-
czu. W VIII wieku, kiedy przywędrowali już
tu Słowianie, a na nieodległej Górze św. Mar-
cina stał jeden z najpotężniejszych na zie-
miach polskich grodów. Wieś założona została
prawdopodobnie w XIV wieku w typie łańcu-
chówki charakterystycznym dla wsi lokowa-
nych na prawie niemieckim. Do historii
Łękawka wkroczyła dzięki osobie szlachet-
nego Mikołaja z Łękawki Małej (de Lankaw-
ka minori) zwanego Górką, o którym
wzmianka pojawia się w dokumencie z 1408
roku. Nazwa miejscowości wzięła się praw-
dopodobnie od rozległych łąk zwanych łęka-
wami. W późniejszych źródłach nazywano ją
także Łękawicą Małą lub Mniejszą (w odróż-
nieniu od sąsiedniej Łękawicy Dużej w gmi-
nie Skrzyszów) i Łukawka.

Przed 1447 rokiem Łękawka stała się czę-
ścią ogromnego kompleksu majątkowego
Tarnowskich, a potem Ostrogskich oraz ich
spadkobierców zwanego Hrabstwem Tar-
nowskim. W spisie poborów pogłównego z
1536 roku podano, że było w niej dwudziestu
kmieci gospodarujących na sześciu łanach
ziemi, karczma i dwa małe stawy rybne. W
XVII wieku Łękawka razem z Porębą i No-
wodworzem trafiła w inne ręce. W roku 1742,
po wykupieniu wsi przez księcia Pawła Ka-
rola Sanguszkę od Wojciecha Bogatki, powró-
ciła do Hrabstwa Tarnowskiego. Zachował się
opis zabudowań folwarcznych z 1785 roku
sporządzonym przy okazji przekazania tych
trzech wsi w arendę Eustachemu Khittelo-
wi, lekarzowi książęcej rodziny. Czytamy w
nim o „Folwarczku”, czyli chłopskiej chału-

Kapliczka  NSPJ w  Łękawce.

Leksykon historyczny miejscowoœci gminy Tarnów (6)

£êkawka

Łękawka na mapie z 1855 roku.

Kapliczka św. Jana Nepomucena Łękawka
z 1869 roku.
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jest najbliższa ideałowi, bo często wręcz bez-
pośrednia. Kiedy ćwierć wieku temu ludzie
poczuli, że mogą decydować  sami o sobie, że
„nic o nas bez nas”, wzięli sprawy w swoje
ręce. Powstawały społeczne komitety mające
na celu poprawę jakości życia, głównie zwią-
zane z infrastrukturą komunalną. Za dyna-
miką zmian reformy administracyjne nie
nadążały. W końcu powstał prawdziwy samo-
rząd. Dlatego minione lata to w naszych miej-
scowościach nowe drogi i liczne obiekty infra-
struktury komunalnej, ośrodki kultury, obiek-
ty sportowe, centra miejscowości, programy
edukacyjne i wiele innych działań sfinanso-
wanych dzięki pozyskaniu środków unijnych.
Dobrzy samorządowcy są blisko ludzi, a przez
to mają rozeznanie co do ich potrzeb. Mając
tę wiedzę, szybko nauczyli się pisać progra-
my, pozyskiwać pieniądze i efektywnie je wy-
dawać. Te pieniądze ożywiały rynek, genero-
wały miejsca pracy i w konsekwencji przyczy-
niały się do wzrostu poziomu życia społeczeń-
stwa. Dlatego sukces minionego ćwierćwiecza
jest sukcesem przedsiębiorczości, operatywno-
ści i zaradności polskiego społeczeństwa, kre-
atywności przedsiębiorców i skuteczności
działania samorządów, bo przecież nie rzą-
du, którego ministrowie w rozmowach służ-
bowych (jeśli chodzi o konsumpcję na koszt
podatnika) i zarazem prywatnych (jeśli cho-
dzi o wypowiadane treści) przyznają, że pań-
stwo polskie istnieje tylko teoretycznie i cha-
rakteryzują je słowami, których wychowanie
i wrodzona przyzwoitość cytować mi nie po-
zwalają. Były one jednak już tylekroć cytowa-
ne przed media, że z konieczności ich przywo-
ływania czuję się zwolniony.

W swej starej piosence Wojciech Młynar-
ski, jeszcze w czasach PRL-u zachęcał nas:
„róbmy swoje”. Pilnie odrobiliśmy tę lekcję,
bo właśnie robimy swoje, budujemy i zmie-
niamy otaczającą nas rzeczywistość, niezależ-
nie od tego, co na ten temat myślą nasi mini-
strowie. Robimy tak, bo mamy najlepsze spo-
łeczeństwo na świecie.

Adam Ryba

nim PRL-u, ogłoszenie kolejnych, tym razem
autentycznie demokratycznych wyborów
oznaczało kompletną klęskę komunistów.

Rocznicowym uroczystym obchodom towa-
rzyszyły liczne rozmowy, które przede wszyst-
kim dotyczyły dorobku i oceny dwudziestopię-
ciolecia wolności w Polsce. Mieliśmy okazję
śledzić emocjonalne dyskusje polityków róż-
nych opcji i bardziej wyważone oraz meryto-
ryczne wypowiedzi historyków specjalizują-
cych się w dziejach najnowszych Polski. Dys-
kusje z telewizji i szpalt gazet szybko przenio-
sły się do naszych domów, zakładów pracy i
na ulice. Jeszcze nie zakończył się spór o oce-
nę i pochówek Wojciecha Jaruzelskiego, a już
zaczęliśmy rozmawiać o mijającym ćwierćwie-
czu. Obrońcy jego dorobku najczęściej przy-
taczali fakt wstąpienia Polski do NATO i
uczestnictwo w strukturach Unii Europej-
skiej, czyli wzmocnienie naszej pozycji na are-
nie międzynarodowej. Krytycy zaś zwracali
między innymi uwagę na rosnące bezrobocie,
powiększające się obszary biedy, fatalną sy-
tuację w służbie zdrowia, zły system emery-
talny, tragiczną sytuację demograficzną i wy-
przedaż majątku narodowego.

Patrząc na te nasze spory trochę z boku nie
sposób było nie zauważyć, że na ogół wszyscy
jego uczestnicy mieli rację. Bo przecież są
sprawy, które od 1989 roku udały się całkiem
dobrze, ale też wiele rzeczy zostało zaniedba-
nych. Na przykład mamy dziś w Polsce dużo
niezałatwionych wydawałoby się elementar-
nych kwestii społecznych. W związku z tym
nie ulega wątpliwości, że nasze państwo wy-
maga w najbliższym czasie zasadniczych re-
form. Natomiast ja swoje zaangażowanie w
okołorocznicowe rozmowy ograniczyłem jedy-
nie do wysłuchania fachowych dyskusji hi-
storyków i właśnie dzięki nim oraz refleksji
nad zmieniającą się rzeczywistością, uznałem,
że podobnie jak w poprzednich stuleciach,
największym sukcesem ostatniego ćwierćwie-
cza jest nasze społeczeństwo.

Dlaczego? Spójrzmy na to, co nam najbliż-
sze, czyli nasze podwórka, gdzie demokracja

Kika tygodni temu niemalże we wszystkich
mediach pojawiły się informacje o obchodach
ćwierćwiecza wolności. W związku z tym mo-
gliśmy podziwiać naszych artystów i celebry-
tów na uroczystych koncertach i galach, oglą-
dać czasami nieco nudne wystąpienia poli-
tyków i słuchać wypowiedzi historyków.
Dwadzieścia pięć lat temu odbyły się wybo-
ry, które – jak spuentowała w telewizji zna-
na aktorka Joanna Szczepkowska – zakoń-
czyły komunizm. I chociaż strona opozycyj-
na otrzymała z rządowego przydziału zaled-
wie 35 procent mandatów w sejmie, to jed-
nak wkrótce ruszyła lawina wydarzeń, które
spowodowały, że tamten system został cał-
kiem rozmontowany. Teraz już wiemy, że
wybory 4 czerwca były przede wszystkim pod-
jętą przez komunistów próbą utrzymania
władzy, a dopuszczenie do rządów opozycyj-
nej mniejszości, miało służyć uwiarygodnie-
niu w oczach społeczeństwa i ewentualnemu
rozmyciu odpowiedzialności za niepowodze-
nia. Ten plan się nie udał i chociaż w rękach
komunistów znalazły się najważniejsze mi-
nisterstwa, a Wojciech Jaruzelski został
pierwszym prezydentem III RP, czy też ostat-

Co powie
Ryba? Najlepsze spo³eczeñstwo na œwiecie

łek ubić na sztywno z
30 dkg cukru. Wyłożyć
ciasto na dwie blaszki,
na to rozsmarować
białka ubite z cukrem,
posypać płatkami mig-
dałów (ok. 15 dkg na dwa placki), lekko „przy-
klepać”. Piec na złoty kolor. Rozpuścić 3 gala-
retki (najlepiej truskawkowe) w 3 szklankach
wody. Pozostawić do ostygnięcia. Następnie
dodać do galaretki 50 dkg zamrożonych ma-
lin. Kiedy galaretka zacznie gęstnieć, należy
wylać ją na jeden z placków. Masa śmietano-
wa: 2 śmietanki 30%, ubić z trzema łyżkami
cukru. 4 łyżeczki żelatyny rozpuścić w 0,5
szklanki gorącej wody, Kiedy zacznie gęstnieć,
wlać do śmietany, a następnie wylać na owo-
ce. Przykryć drugim plackiem. Smacznego.

(red)

Ma je każda szanująca się gospodyni. Opasłe
skoroszyty lub zeszyty kryjące tajemnice dobre-
go smaku i suto zastawionych świątecznych sto-
łów. Szczególnie przed świętami, kiedy owe ze-
szyty i skoroszyty idą w ruch, warto się tymi
tajemnicami podzielić. Tym razem przepis pani
Zofii ze Zgłobic na „Letnie ciasto z bezą”.

Składniki: 8 jajek, 25 dkg mąki, 20 dkg
cukru pudru+3 łyżki, 30 dkg cukru kryształu,
20 dkg masła roślinnego, 2 cukry waniliowe, 1
łyżeczka proszku do pieczenia, 15 dkg płatków
migdałów, 3 galaretki, 50 dkg zamrożonych
malin, 2 śmietanki 30%, 4 łyżeczki żelatyny.

Wykonanie: placek: 8 żółtek, 25 dkg mąki,
20 dkg cukru pudru, 20 dkg masła roślinne-
go, 2 cukry waniliowe, 1 łyżeczka proszku do
pieczenia. Masło utrzeć z cukrem, dodawać po
jednym żółtku na przemian z mąką wymie-
szaną z proszkiem do pieczenia. Beza: 6 bia-

Tajne przepisy naszych gospodyñ (3)

Letnie ciasto z bez¹

Powraca
sprawa
lewoskrêtu
w Zg³obicach
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Auto-
strad zleci³a „wykonanie ekspertyzy funkcjo-
nowania istniej¹cego uk³adu drogowego
wraz z organizacj¹ ruchu i propozycj¹ korek-
ty przedmiotowego uk³adu drogowego – or-
ganizacja ruchu (3 warianty) na DK94 w m.

Zgłobice skrzyżowanie „B” o przesuniętych
wlotach: DK94 z DP1350K w km 67+313 i
DK94 z DP1350K w km 67+375 z terminem
jej wykonania 31-07-2014” - poinformował w
piśmie skierowanym do Urzędu Gminy Tar-
nów zastępca dyrektora krakowskiego od-
działu GDDKiA Andrzej Kolibek. To ozna-
cza, że po ponad 3,5 roku drgnęła z miejsca
sprawa niekorzystnego dla mieszkańców
Zgłobic układu komunikacyjnego na najważ-
niejszym skrzyżowaniu w tej miejscowości.

Jak zapowiada GDDKiA, po przygotowaniu
opracowania zostanie ono przesłane w celu
zaopiniowania do Urzędu Gminy Tarnów oraz
policji. – Mamy nadzieję, że zawarte w nim
propozycje będą satysfakcjonujące dla miesz-
kańców – podkreśla Sławomir Wojtasik. Do-
dajmy, że oprócz mieszkańców Zgłobic, na
wprowadzenie zmian organizacji ruchu cze-
kają również mieszkańcy Koszyc Wielkich,
zwłaszcza ulicy Mikołajczyka, która poprzez
połączenie ze Zgłobicami ul. Długą i Topolową,
przejęła dużą część ruchu z tej miejscowości.

(pw)
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Pod Okiem Opatrznoœci

Opatrznoœci Bo¿a, miej nas wszystkich pod
Okiem, Rêk¹ i Swoimi skrzyd³ami

która przez okno zobaczyła leżącą mamę na
trawniku i bardzo się przestraszyła. Babcia
narobiła krzyku, a mamusia za chwilę wsta-
ła. Już wtedy mamusia i ja byliśmy pod
czujną ochroną Oka, Ręki i Skrzydeł Opatrz-
ności Bożej.

Z mocną wiarą polecam wszystkich za-
cnych Czytelników mojego felietonu miło-
siernej Opatrzności oraz zachęcam do mo-
dlitwy słowami natchnionych autorów Pi-
sma Świętego.

Aby Bóg patrzył na nas: „Otwórz, Panie,
Twoje Oczy i popatrz!” (Iz 37, 17); „Twe Oczy
niech patrzą na wprost, przed siebie kieruj
powieki” (Prz 4, 25); „A teraz spójrz, Panie,
na ich prośby i daj sługom Twoim głosić Sło-
wo Twoje z całą odwagą” (Dz 4, 29); „Wej-
rzyj, przypatrz się, Panie, jak mnie znieważo-
no” (Lm 1, 11); „Panie, spojrzyj ze świętego
przybytku swego” (Ba 2, 16).

Aby Bóg ochraniał nas Swoimi Rękami:
„Wybaw nas Ręką Twoją i wspomóż mnie
opuszczoną i nie mającą nikogo prócz Ciebie,
Panie” (Est 4, 17); „Wspomóż nas Twą Pra-
wicą i wysłuchaj!” (Ps 108, 7); „Wyciągnij
Rękę Twoją z wysoka, wybaw mnie z wód

Pisanie poniższego felietonu w czerwcu
Roku Pańskiego 2014, zbiega się z moim
złotym jubileuszem – pięćdziesięciolecia
święceń kapłańskich. Nie tak dawno, bo 29
czerwca 1964 roku Opatrzność Boża wej-
rzała na mnie i przez ręce księdza biskupa
Jerzego Ablewicza w tarnowskiej Katedrze
uczyniła mnie Chrystusowym kapłanem. A
dzisiaj jako „pięćdziesięcioletni” kapłan,
dziękuję Bogu w tajemnicy Opatrzności za
to, że pod Jej Okiem, Rękami i Skrzydła-
mi przeżyłem lata dziecinne, młodzieńcze,
kleryckie i kapłańskie.

W roku mojego jubileuszu nie wolno mi
pominąć jednego faktu, jak Opatrzność Boża
czuwała nade mną jeszcze przed moim przyj-
ściem na świat w miejscowości Bilsko, w pa-
rafii Łososina Dolna koło Nowego Sącza. Trzy
i pół miesiąca przed moimi narodzinami, czyli
w połowie lipca 1939 roku mamusia wyszła
na wysoką jabłoń, by zerwać dojrzałe jabłko i
spadła na trawnik. Mama zemdlała, trochę
się potłukła, a mnie nic się nie stało. Taty
wtedy nie było w domu, bo pracował przy bu-
dowie zapory wodnej w Rożnowie. W domu
była tylko babcia Franciszka Grzybowska,

FELIETON

wielkich” (Ps 144, 7); „W Ręce Twoje powie-
rzam ducha mojego” (Ps 31, 6); „Wyciągnij
Rękę przeciw obcym narodom, aby widziały
Twoją potęgę” (Syr 36, 2).

Aby Bóg chronił nas pod Swoimi Skrzydła-
mi: „Strzeż mnie jak źrenicy oka; w cieniu
Twych Skrzydeł mnie ukryj” (Ps 17, 8);
„Chronię się pod cień Twoich Skrzydeł, aż
przejdzie klęska” (Ps 57,2); „Chciałbym za-
wsze mieszkać w Twoim przybytku, uciekać
się pod cień Twoich Skrzydeł” (Ps 61, 4-5);
„Stałeś się dla mnie pomocą i w cieniu Twych
Skrzydeł wołam radośnie: do Ciebie lgnie
moja dusza” (Ps 63, 9).

Niech Bóg w tajemnicy Opatrzności zawsze
na nas patrzy, ma nas wszystkich w opiekuń-
czych Rękach i chroni nas pod Swoimi Skrzy-
dłami, jak ptak ochrania pod swoimi skrzy-
dłami swoje pisklęta.

ks. dr Tadeusz Wolak

wystarczy także zamieszczenie pod oświadcze-
niem inicjałów testatora.

Ustawodawca bardziej liberalnie podchodzi
do braku daty – jej brak nie pociąga za sobą
nieważności testamentu własnoręcznego, jeże-
li nie wywołuje wątpliwości co do zdolności
spadkodawcy do sporządzenia testamentu (np.
nie wiadomo, czy spadkodawca sporządził te-
stament przed ubezwłasnowolnieniem, czy po
ubezwłasnowolnieniu), co do treści testamen-
tu (np. w razie ustanowienia spadkobiercą
„żony”, gdy spadkodawca był dwukrotnie
żonaty) lub co do wzajemnego stosunku kilku
testamentów (np. jeżeli wśród sporządzonych
przez spadkodawcę testamentów jest choćby
jeden testament bez daty, a z ich treści nie wy-
nika, w jakim pozostają do siebie stosunku).

Należy również podkreślić, iż sporządzić
testament może tylko osoba mająca pełną
zdolność do czynności prawnych, co wyłącza
z kręgu testatorów osoby, które nie ukończy-
ły 18 lat oraz ubezwłasnowolnione całkowi-
cie i częściowo. Testament jest nieważny, tak-
że jeżeli został sporządzony w stanie wyłą-
czającym świadome albo swobodne powzię-
cie decyzji i wyrażenie woli, pod wpływem
błędu uzasadniającego przypuszczenie, że
gdyby spadkodawca nie działał pod wpły-
wem błędu, nie sporządziłby testamentu tej
treści, jak również pod wpływem groźby.

Piotr Sak, adwokat

Zgodnie z obowiązującym w Polsce pra-
wem, w pierwszej kolejności do dziedzicze-
nia powołani są małżonek i dzieci. W konse-
kwencji, aby zmienić ustawowy porządek
dziedziczenia i ucieleśnić wolę testatora co
do jego rozrządzeń na wypadek śmierci, na-
leży sporządzić testament. Najprostszym i
najtańszym rozwiązaniem jest sporządzenie
testamentu holograficznego zwanego też wła-
snoręcznym, który wymaga spełnienia trzech
przesłanek: napisania go w całości pismem
ręcznym przez spadkodawcę, podpisania
przez spadkodawcę oraz opatrzenia go datą
przez spadkodawcę. Brak własnoręcznego
sporządzenia i podpisania testamentu skut-
kować będzie jego nieważnością.

Wymaganie pisma ręcznego eliminuje zatem
możliwość posługiwania się urządzeniami
technicznymi służącymi do pisania. Tym sa-
mym testamentu nie można napisać na kom-
puterze lub maszynie, a następnie tylko podpi-
sać. Taki testament będzie nieważny. Odno-
sząc się do podpisu – testator powinien podpi-
sać testament pełnym imieniem i nazwiskiem
lub przynajmniej pierwszą literą imienia i
nazwiskiem. Podpis nie musi być całkiem wy-
raźny, wystarczy, iż stwarza możliwość odczy-
tania nazwiska spadkodawcy każdemu, kto to
nazwisko zna. Nie może być uznany za podpis
daleko idący skrót nazwiska testatora lub znak
graficzny wykonany jego ręką (parafa). Nie

Prawnik radzi (2)

Jak sporz¹dziæ wa¿ny
testament w³asnorêczny

Karta du¿ej
rodziny
Ju¿ od 16 czerwca mieszkañcy gminy Tar-
nów mog¹ staraæ siê o wydanie Karty Du-
¿ej Rodziny. Jest to program rz¹dowy o
zasiêgu ogólnokrajowym, który adresowa-
ny jest do cz³onków rodzin wielodzietnych
bez wzglêdu na ich miejsce zamieszkania.

O przyznanie Karty Dużej Rodziny mogą
ubiegać się rodzice mający na utrzymaniu
co najmniej troje dzieci w wieku do ukoń-
czenia 18. roku życia, w przypadku gdy
dziecko uczy się w szkole lub szkole wy-
ższej ? do ukończenia 25. roku życia, nato-
miast bez ograniczeń wiekowych – w przy-
padku dzieci legitymujących się orzecze-
niem o umiarkowanym albo znacznym
stopniu niepełnosprawności. Zasada ta
obowiązuje także w przypadku rodzin za-
stępczych oraz osób prowadzących rodzin-
ne domy dziecka. Karta będzie wydawana
nieodpłatnie. O jej przyznaniu będzie de-
cydować wyłącznie liczebność rodziny, kry-
terium dochodów nie będzie brane pod
uwagę. Wnioski o wydanie karty przyjmuj
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Wnioski można pobrać ze strony interne-
towej www.gmina.tarnow.pl albo otrzymać
w GOPS. Informacje na temat karty i przy-
wilejów z nią związanych można znaleźć
na stronie www.rodzina.gov.pl w zakładce
„duża rodzina”.

(pw)
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