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Znamy los figury Matki Bożej 
Wniebowziętej, którą w 1966 

r. posta-
wił ks. Stani-
sław Prus.
Na polecenie 
władz miał usu-
nąć figurę…

Nazwa Zgromadzenia, które 
funkcjonuje w Tarnowcu od 15 lat, 
ma swoje znaczenie. Siostry należą 
do Rodziny Karmelu, która jest oddana 
w szczególny sposób Maryi. Naśladując 
Ją, siostry dążą do doskonałości.

Po raz kolejny szkoła była 
organizatorem Gminnego 
Konkursu Recytatorskiego Poezji 
Józefy Frysztakowej, długoletniej 
nauczycielki szkoły w Tarnowcu.

Lotniczych zdjęć Tarnowca część I
Znajdź swój dom,  
znajdź znajome ci miejsca…



Gołym okiem wi-
dać, że sporo się 
zmieniło. Pojawił 
się duży sklep sa-

moobsługowy, ukończo-
no wreszcie nowe skrzy-
dło szkoły, a nieopodal to-

rów kolejowych zbudo-
wano kompleks sportowy 
w ramach programu „Or-
lik”. Co ważne z krajobrazu 
Tarnowca zniknęły straszą-
ce pozostałości po biurow-
cu dawnego POM-u…

Powstało sporo no-
wych domów, wyremon-
towano kilka ulic. O tym 
co natomiast zmieniło się 
w mentalności mieszkań-
ców, może innym razem 
(co nieco o tym w tek-
ście „radnego zza miedzy” 
na str. 14). Jest też istot-
na zmiana personalna. 
Po trzech latach opuszcza 
naszą parafię ks. Wikariusz 
Mateusz Wójcik (tekst, 
w którym skrótowo opisuje 
swoją „tarnowiecką” przy-
godę na str. 11).

Nowym wikariuszem 
zostanie (biskup decyzję 
już podjął, a fizycznie sta-
nie się to pod koniec sierp-
nia) ks. Leszek Wieczorek, 
który dotąd pełnił służbę 
Bożą w Brzeźnicy. Ks. Ma-
teusz zapisał się niezwy-
kle sympatycznie w histo-
rii Tarnowca, zyskując so-
bie uznanie nie tylko swo-
ich uczniów jako katecheta. 
Parafianie liczą na to, że ks. 
Leszek równie dobrze zaist-
nieje w naszej parafii.

Tyle co do zmian, któ-
re już zaszły. Wciąż miesz-
kańcy nie mogą się do-
czekać na powstanie cen-
trum naszej miejscowo-
ści. Inne, znacznie mniej-
sze wsie już dawno cen-
trów się dorobiły, a Tarno-
wiec wciąż cierpliwie cze-
ka, chociaż władze gminy 
na razie skoncentrowały się 
raczej na próbie odzyskania 

dla wsi tzw. starej kaplicy, 
centrum zostawiając w nie-
określonej przyszłości (nie 
neguję potrzeby zyskania 
dla wsi starej kaplicy, ale 
w moim odczuciu kolejność 
winna być odwrotna).

Może zatem warto wró-
cić do pomysłu, który 
przedstawiłem w tej spra-
wie kilka lat temu. Mia-
nowicie podjąć skutecz-
ne działania by kupić (lub 
dokonać zamiany z obec-
nym właścicielem) teren 
między ul. Ks. Prusa a ul. 
Sanguszki. Jest w centrum 
jest dobrze skomuniko-
wany. W pobliżu szkoła, 
przedszkole… Obawiam 
się, że jest to jeden z nie-
wielu terenów w centrum 
Tarnowca, który nadawałby 
się na kameralne (bo prze-
cież oddzielone od niezwy-
kle ruchliwej ul. Tarnow-
skiej), ale odpowiedniej 
wielkości centrum miejsco-
wości. Preferowany przez 
władze gminy teren przy 
starej kaplicy wydaje się 
w tym kontekście znacznie 
gorszym rozwiązaniem.

Pomysł po raz kolejny 
daję pod rozwagę, oby nie 
było za późno i w efekcie 
zaniechań, albo braku po-
mysłów, Tarnowiec jako je-
dyna miejscowość w gmi-
nie pozostanie bez centrum 
z prawdziwego zdarzenia…

Jerzy Kosiba
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AKTUALNOŚCI

REKLAMA

O tym, że Tarnowiec się zmienia nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Widać to także 
(chociaż w części) na zdjęciach. Przeszło 5 lat temu okładkę pierwszego numeru naszej 
gazety „Tarnowiec Dzień Dobry” zdobiło zdjęcie wykonane przez Pawła Topolskiego, 
który latał nad „Marcinką” balonem. Teraz również Paweł Topolski na moja prośbę 
wykonał zdjęcia Tarnowca z góry. Już nie z balonu ale z nowoczesnego qudrocoptera. 
Oddajemy w Państwa ręce gazetkę ze zdjęciami Tarnowca z lotu ptaka. Dokładniej 
rzecz biorąc kilku części Tarnowca. Potraktujmy to jako pierwszą część sfotografowania 
naszej miejscowości z góry.

Zmiany, zmiany…
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REKLAMA

NASZA PARAFIA

Znamy los figury Matki 
Bożej Wniebowziętej, którą 
w 1966 r. postawił ks. Stanisław Prus. 
Na polecenie władz miał usunąć 
figurę. Nie wykonał nakazu, a finał 
sprawy rozegrał się w sądzie, gdzie 
skazano księdza na karę grzywny 
i zwrot kosztów przewodu sądowego.

Pewnej nocy ktoś rozbił głowę figu-
ry Matki Bożej kamieniem, co ogrom-
nie poruszyło mieszkańców. Figurę 
naprawiono, ale ból i smutek pozostał.

Warunki atmosferyczne, brak osło-
ny i zadaszenia sprawiły, że figura ule-
gła zniszczeniu, mimo, że jedna z pa-
rafianek systematycznie o nią dbała.

W roku 2012 część pomieszczeń Sta-
rej Kaplicy za zgodą byłego właścicie-
la udostępniono młodzieży na siłow-
nię, a seniorom przekazano pomiesz-
czenie na Klub Seniora.

Uznano wtedy, że figura wyma-
ga odnowienia i konserwacji. Wła-
dze gminy wyraziły zgodę na pokry-
cie kosztów i wskazał konserwatora. 
I znowu nie było figury przez wiele 
miesięcy. W maju b.r. figura wróciła. 
Postawiono cokół granitowy, a na nim 
pięknie odnowioną figurę z tablicami 
zawierającymi ważne informacje.

Ósmego maja ks. proboszcz Stani-
sław Skowron poświęcił figurę, a licz-
nie zgromadzeni parafianie zaśpiewali 
Litanię Loretańską i piękne pieśni ma-
ryjne.

Na nabożeństwie majowym 26 maja, 
w Dniu Matki wokół figury zgroma-
dzili się kapłani, ministranci i wielu 
parafian, których wzruszenie świad-
czyło o przekonaniu, że doceniają po-
wrót figury Matki Bożej do parafii 
w Tarnowcu, „do domu”.

Odżyły wspomnienia minionych lat 
– zwłaszcza wspaniałe dźwięki tarno-
wieckich muzyków śp: Józefa Bóla, Jó-
zefa Kozioła, Eugeniusza Frączka i An-
toniego Czarneckiego, którzy przez cały 
maj na balkonie kaplicy grali Litanię 

Loretańską i piękne pieśni maryj-
ne. Jesteśmy wdzięczni, że figura 
Matki Bożej Wniebowziętej wróci-
ła do nas.

Maria Ostrowska

 W kościele przybył nowy ob-
raz przedstawiający św. Stanisła-
wa ze Szczepanowa, biskupa i mę-
czennika. Głównego Patrona Pol-
ski i Diecezji Tarnowskiej.

Święty przedstawiony jest 
na tle dwóch kościołów zwią-
zanych z posługą pasterską 
i męczeństwem biskupa: katedra 
na Wawelu i Skałka. Nie zabrakło 
też głównego atrybutu, wskrze-
szonego Piotrowiny, przypisy-
wanego tylko św. Stanisławowi 
Szczepanowskiemu.

W dolnej części obrazu umiesz-
czono napis:
Ku pamięci pokoleń.
Pierwsi proboszczowie 
i budowniczowie świątyni 
w Tarnowcu
+Ks. Stanisław Prus, Ks. 
Stanisław Goryl, Ks. Stanisław 
Skowron i fundator dr Stanisław 
Petlic. RP 2014

Obraz namalował na płótnie p. 
Szymon Wojtanowski, mieszka-
niec Tarnowca, absolwent Akade-
mii Sztuk Pięknych w Krakowie

Fundatorem, a także pomy-
słodawcą obrazu i napisu jest 

p. dr Stanisław Petlic.
Obraz został poświęcony w para-

fialny odpust 1 maja 2014 r. przez Ks. 
Adama Nitę, dziekana i proboszcza 
parafii katedralnej.

 Losy figury 
Matki Bożej
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Z żyCIA TARNOWCA

Powyższe słowa pocho-
dzące z Psalmu 23, za-
mieściłem na obraz-

ku prymicyjnym. Tym sa-
mym uczyniłem je hasłem 
przewodnim swojego ka-
płaństwa. Pan Bóg jakoś 
od zawsze dawał mi odczuć, 
że jak ten Dobry Pasterz, 
który opiekuje sie i troszczy 
o swoje owce, jest przy mnie 
i mi pomaga. Tak było rów-
nież w czasie ostatnich trzech 
lat spędzonych w Tarnowcu.

Niedziela, dnia 16 czerwca 
2011 była szczególnie waż-
na w moim życiu. To właśnie 
wtedy dowiedziałem się do-
kąd, jako neoprezbiter, zosta-
łem posłany na swoją pierw-
szą placówkę. Jak mawia wie-
lu starszych księży, pierw-
sza placówka jest dla księ-
dza najważniejsza! Z proste-
go powodu. To właśnie tam 
zdobywa się pierwsze do-
świadczenia w życiu kapłań-
skim, które mogą mieć duży 
wpływ na dalsze lata.

Przyznam, że w Tarnowcu 
nigdy wcześniej nie byłem. 
Pochodzę z Muchówki, nie-
wielkiej miejscowości poło-
żonej w gminie Nowy Wi-
śnicz (właściwie są to obrze-
ża diecezji tarnowskiej), ży-
cie mieszkańców tej wioski 
koncentruje się wokół Boch-
ni i Krakowa.

Choć parafia w Tarnowcu 
była dla mnie nieznana i nie 
wiedziałem co mnie tu cze-
ka, to jednak towarzyszy-
ła mi spontaniczna radość, 
a także optymizm. Skoro Pan 
Bóg mnie tu posyła, to znaczy 
że to jest to! – pomyślałem 
sobie. I rzeczywiście z per-
spektywy czasu mogę powie-
dzieć, że to takie bezgranicz-
ne zaufanie Bogu było traf-
ne. Słowa psalmisty znowu 
okazały sie prawdziwe.

Parafia w Tarnowcu 
to miejsce w którym moje 
„świeżo upieczone” kapłań-
stwo nabierało coraz więk-
szego rozpędu. Bo to wła-
śnie w tej parafii nabierałem 
doświadczenia jako kapłan 
sprawujący Eucharystię, spo-
wiednik, kaznodzieja, udzie-

lający chrztu itd. A przecież 
to jest pierwszorzędne zada-
nie księdza.

W życiu młodego księ-
dza istotne miejsce zajmu-
je szkoła. Czas przeznaczo-
ny na katechizację obejmu-
je sporą część tygodnia. Po-
nieważ pochodzę z rodziny 
nauczycielskiej można po-
wiedzieć, że w pewnym sen-
sie na szkołę tak czy tak by-
łem skazany. Muszę przy-
znać, że Zespół Szkół Pu-

blicznych w Tarnowcu jest 
miejscem w którym czułem 
się znakomicie. Przyjazna 
i rodzinna atmosfera szko-
ły, a przede wszystkim bar-
dzo sympatyczna młodzież 
i dzieci sprawiały że chodzi-
ło się do tej szkoły z przy-
jemnością. Wśród rozlicz-
nych aspektów pracy kate-
chety, najbardziej cenię so-
bie to, że udało mi się nawią-
zać dobrą relację z ucznia-
mi. Ważne jest tu także po-
zytywne podejście. Pra-
gnienie dostrzegania dobra. 
Zwłaszcza u młodego czło-
wieka, który stawia pyta-
nia, który jest ciekawy, któ-
ry może nie zawsze zgadza 
się ze wszystkim, a może na-
wet czasami się buntuje. Ale 
mimo wszystko w tym czło-
wieku jest potencjał i dobre 
intencje.

Znany polski poeta ks. Jan 
Twardowski powiedział kie-
dyś: Ksiądz nigdy nie jest dla 
siebie, tylko dla ludzi których 
ma prowadzić do Boga. Sło-
wa poety uczyniłem swoimi. 
Zresztą są parafrazą Ewan-
gelii. I tak, od pierwszych 
dni po święceniach sta-
ram się żyć. Staram się sta-
wiać na drugiego człowie-
ka. Od samego początku po-
bytu w Tarnowcu zależało 
mi na tym żeby wychodzić 

do ludzi. Żeby mieć z nimi 
jak najlepszy kontakt. Za-
równo z młodzieżą i dzieć-
mi, jak i dorosłymi i ludźmi 
w podeszłym wieku z który-
mi spotykałem sie przy róż-
nych okazjach. Chciałem 
wszystkim, oczywiście na ile 
mogłem i potrafiłem, po-
kazać to, czym sam staram 
się żyć na co dzień – wia-
rą w Boga. Wiarą, która nie-
sie autentyczną radość, pokój 
i tak po ludzku czyni szczę-
śliwym.

W tym miejscu chciał-
bym serdecznie podzięko-
wać wielu wspaniałym lu-
dziom. Na pierwszym miej-
scu mojemu opiekunowi 
księdzu proboszczowi Stani-
sławowi Skowronowi, a tak-
że wszystkim posługującym 
przy parafii. Dziękuję sio-
strom zakonnym. Dziękuje 

dyrekcji, gronu pedagogicz-
nemu i pracownikom szkoły. 
Dziękuję liturgicznej służ-
bie ołtarza. Kochanym dzie-
ciom i jakże drogiej młodzie-
ży. Wszystkim ludziom któ-
rych spotkałem w czasie tego 
3- letniego pobytu w parafii, 
również tym z którymi wi-
działem się może tylko raz 
i to przy okazji wizyty dusz-
pasterskiej. A dziękuję Wam 
wszystkim za ogromną życz-
liwość, wiele ciepłych słów, 

cennych spostrzeżeń. Dzię-
kuję za to że po prostu byli-
ście ze mną.

Przyznam sie do jednej 
rzeczy. W czasie tych 3 lat 
nie było dnia w którym by-
łoby mi smutno. Nie było 
sytuacji żeby ktoś sprawił 
mi przykrość. Czas pobytu 
na parafii w Tarnowcu był 
pasmem jednej wielkiej ra-
dości. Brzmi pompatycznie 
i trochę nierealnie, ale tak 
było. Dziękuję za to dobremu 
Bogu. Bo to On jest źródłem 
radości. Ale dziękuję rów-
nież Wam wszystkim, któ-
rych jak wierzę Bóg postawił 
na mojej drodze!

Oczywiście żal będzie 
opuszczać Tarnowiec, ale 
z drugiej strony wiedziałem, 
że po 3 latach będę musiał 
od Was odejść. W moje miej-
sce przychodzi ks. Leszek 

Pan mym Pasterzem nie brak mi niczego
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Działająca przy na-
szej szkole Fun-
dacja „Przyjacie-

le Tarnowca” jest jednym 
ze zwycięzców konkur-
su „PZU z  kulturą” orga-
nizowanego przez Funda-
cję PZU, którego celem było 
pozyskanie dotacji na  reali-
zację przedsięwzięć zwią-
zanych z ułatwieniem mło-
dzieży dostępu do szeroko 
rozumianej kultury. Projekt 
„Pod rękę z kulturą” uzy-
skał dofinansowanie w  wy-
sokości 15 tys. zł., które zo-
stanie przeznaczone na wy-
cieczki bliższe i dalsze, wy-
jazdy do kina, teatru, mu-
zeum, opery. Ponieważ do-
stęp do kultury uważa się 
za jedną z dróg do popra-
wy jakości życia, a Małopol-
ska dysponuje dużym poten-
cjałem kulturowym, w ra-

mach projektu podjęte zo-
staną różnorodne działania, 
które pozwolą na przygoto-
wanie uczniów naszej szko-
ły do udziału w życiu kultu-
ralnym – teraz i publicznym 
– w przyszłości. Głównym 
koordynatorem projektu jest 

Iwona Orczyk – nauczyciel 
języka polskiego.

Wszystkie działania po-
przedzone zostaną właści-
wym wprowadzeniem me-
rytorycznym. W ramach cy-
klicznych spotkań będzie-
my poruszone zostaną mię-
dzy innymi następujące za-
gadnienia: Czy kultura może 
być wysoka?, Kultura ludo-
wa, Kim była Papusza?, Hi-
storia i kultura Romów, Ni-
kifor, Kultura żydowska, 
Szlak Młodej Polski na Pod-
halu, Co oferuje Słowacki?

Projekt realizowany bę-
dzie do grudnia 2014 r.

Z żyCIA TARNOWCA

REKLAMA

Christian Jacq – francuski egiptolog i pisarz, niegdyś powiedział: 
Wszystkie dzieci (…) muszą odebrać staranne wykształcenie, czy mają objąć 
rządy, czy nie. Od tego zależy trwanie państwa. Rasa bez kultury jest skazana 
na pogrążenie się w chaosie i wojnie.

„Pod rękę z kulturą”

Wieczorek, kapłan z 9 let-
nim stażem, dla którego jest 
to 4 placówka. Życzę mu wie-
lu łask Bożych.

Ja natomiast zostałem po-
słany do Mielca, do bazyliki, 
do najstarzej parafii w mie-
ście która jest pod wezwa-
niem św. Mateusza (co jest 
bardzo wymownym zna-
kiem). Parafia mieści się 
w samym centrum, tuż przy 
rynku. Jest to wspólnota 
w której posługuje 9 księży. 

Z pewnością posługa w ta-
kiej parafii trochę będzie się 
różniła od tego co było 
w Tarnowcu. M.in. mam być 
odpowiedzialny za młodzież 
i katechizację w I LO oraz 
gimnazjum niepublicznym. 
Już modlę się za swoich przy-
szłych parafian i uczniów.

Niezależnie od tego jak 
długo będę w nowej parafii 
i gdzie będą następne jedno 
jest pewne: Tarnowiec jako 
pierwsza parafia, w dodatku 
parafia w której czułem się 
dobrze, pozostanie na długo 
w mym sercu i pamięci.

Poproszono mnie abym 
coś o sobie napisał. Nie jest 
to łatwe zadanie. Niech te 
krótkie słowa będą nie tyl-
ko wyrazem wdzięczności, 
wspomnień, pewną charak-
terystyką, relacją, ale niech 
one będą także świadec-
twem wiary. Jeszcze raz 
wszystkim za wszystko dzię-
kuje, wszystkim życzę wie-
lu łask Bożych. Wszystkich 
Was otaczam swoją modli-
twą (co zresztą czyniłem 
to każdego dnia). Równo-
cześnie wspomnijcie czasa-
mi o mnie w swoich modli-
twach. Proszę pamiętajcie 
zawsze o Panu Bogu! Każde-
mu pragnę życzyć słowami 
Pisma św.:
Niech cię Pan błogosławi 
i strzeże.
Niech Pan rozpromieni  
oblicze swe nad tobą,
niech cię obdarzy swą łaską.
Niech zwróci ku tobie 
oblicze swoje
i niech cię obdarzy pokojem 

(Lb 6,24–26)

Pan mym Pasterzem nie brak mi niczego
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Z żyCIA SZKOŁy

„Dzień bez Przemocy”
Tradycyjnie początek czerwca to czas, 

kiedy w szkole obchodzony jest „Dzień 
bez przemocy”. To dzień, kiedy w ca-
łej Polsce razem są wszyscy, którzy nie 
zgadzają się na przemoc i angażują się 
w budowanie szkoły jako miejsca przy-
jemnego i bezpiecznego dla uczniów, 
nauczycieli i rodziców. Jego obchody 
poprzedziły zajęcia i warsztaty profi-
laktyczno – wychowawcze. Ich efekty, 
podczas krótkiego spotkania z każdą 
z klas począwszy od 1 klasy szkoły pod-
stawowej, a kończąc na klasie III gim-
nazjum, oceniła dyrekcja szkoły i na-
uczyciele odpowiedzialni za organizację 
„Dnia bez Przemocy”. Przyłączając się 
do wspólnego protestu wobec przemocy 
w polskich szkołach, większość uczniów 
ubrała się na czerwono chcąc w ten spo-
sób powiedzieć „stop przemocy” i za-
protestować przeciwko temu negatyw-
nemu zjawisku. Wspólnie z uczniami 
doszliśmy do wniosku, iż agresja towa-
rzyszy ludziom od dawna i nie da się jej 
całkiem wyeliminować, ale można na-
uczyć się ją kontrolować i w pozytywny 
sposób ją wykorzystać.

Pierwszy Turniej Orlika
24 maja 2014 roku przy pięknej po-

godzie, w Tarnowcu odbył się Pierwszy 
Turniej Orlika w piłce nożnej zorganizo-
wany przez Gminę Tarnów. Rozgrywki 
odbyły się w 4 kategoriach wiekowych, 
a rywalizację rozpoczęli uczniowie klas 
1–3 szkół podstawowych.

W następnej kolejności, w rozgryw-
kach udział wzięli uczniowie klas 4 – 
6 szkół podstawowych oraz gimnazjum. 
Jako ostatnia miała rozegrać się kate-
goria open, lecz z powodu nieobecno-
ści zgłoszonych drużyn nie została roz-
strzygnięta.

Nasza Szkoła zgłosiła łącznie 5 dru-
żyn i jak na „gospodarzy” przystało – 
rozdawała karty w turnieju. Wyniki ry-
walizacji przedstawiają się następująco:

Kategoria klas 1 – 3 S.P.
1 miejsce – Piłkarska Szkółka Nivea 1
2 miejsce – Piłkarska Szkółka Nivea 2

Kategoria klas 4 – 6 S.P.
1 miejsce – Piłkarska Szkółka Nivea
3 miejsce – Szkoła Podstawowa 
w Tarnowcu

Kategoria klas gimnazjalnych
1 miejsce – Gimnazjum w Tarnowcu.

Zwycięzcom gratulujemy, a chętnych 
zapraszamy na rozwijanie swoich pił-
karskich pasji podczas treningów Pił-
karskiej Szkółki Nivea prowadzonych 
przez Bartosza Dąbrowskiego.

Po raz kolejny szkoła była organiza-
torem Gminnego Konkursu Re-

cytatorskiego Poezji Józefy Frysztako-
wej. W tym roku do rywalizacji przy-
stąpili uczniowie reprezentujący szko-
ły naszej gminy z następujących miej-
scowości: Jodłówka Wałki, Zawada, Ko-
szyce Wielkie, Wola Rzędzińska, Porę-
ba Radlna, Zbylitowska Góra i Tarno-
wiec. Konkurs rozgrywał się w trzech 
kategoriach wiekowych; klasy I – III SP, 
IV – VI SP i I – III Gimnazjum. Łącznie 
zaprezentowało się 30 recytatorów, któ-
rych oceniało jury w składzie:

Bogumiła Kapilewicz – poetka nale-
żąca do Stowarzyszenia Twórczego Tar-
nowskiej Grupy Literackiej Jaskółka,

Mariola Góra – kierownik Centrum 
Wiedzy o Tarnowie i Regionie Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Tarnowie, bi-
blioterapeuta,

Jolanta Wajdowicz – pracow-
nik Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Tarnowcu, zasłużony przyjaciel na-
szej szkoły,

Zbigniew Kapilewicz – członek Sto-
warzyszenia Twórczego Tarnowskiej 
Grupy Literackiej Jaskółka, krzewiciel 
kultury, miłośnik lasu,

Andrzej Król – poeta, animator kul-
tury działający w Stowarzyszeniu Twór-
czym Tarnowskiej Grupy Literackiej Ja-
skółka, związany z Tarnowskim Uni-
wersytetem Trzeciego Wieku – w roli 
przewodniczącego jury.

Każdy z uczestników recytował dwa 
wiersze, jeden Józefy Frysztakowej, 
i drugi dowolnie wybranego polskie-
go poety. W ocenie brano pod uwagę: 
opanowanie pamięciowe tekstu, inter-
pretację utworu, kulturę słowa, dobór 
repertuaru, ogólny wyraz artystyczny. 
Uczniowie zaprezentowali wysoki po-
ziom, w związku z czym, jurorzy mie-
li twardy orzech do zgryzienia.Liryczny 
nastrój podkreślił występ Marcina Ma-
rendziaka z kl. IV, który zagrał Dla Eli-
zy i Wiedeńską krew. Przed uroczystym 
wręczeniem nagród głos zabrał prze-
wodniczący jury, Andrzej Król, pod-
sumowując w kilku zdaniach przebieg 
konkursu. Udzielił cennych wskazówek 
młodym recytatorom, aby w przyszłości 
zwracali uwagę na dykcję, polską nor-
mę ortofoniczną oraz postawę pozwa-
lającą swobodnie oddychać. Jednocze-
śnie podkreślił, iż znakomite zaprezen-
towanie się uczniów wymogło przyzna-
nie nieplanowanych wyróżnień. W gro-
nie tym znalazła się Kinga Bołoz z na-
szego gimnazjum. Nagrody natomiast 
zdobyły: Julia Jamróg (I miejsce) z kla-
sy I gimnazjum i Zuzanna Włodek (III 
miejsce) z klasy III. Nagrody i pamiąt-
kowe dyplomy ufundowało Centrum 
Animacji Kultury Gminy Tarnów. 
Na zakończenie mieliśmy przyjemność 
wysłuchać Koncertu Laureatów, w któ-
rym zaprezentowali się zwycięzcy.

Recytowali poezję  
Józefy Frysztakowej

Na szkolnym korcie odbył się VII 
Turniej tenisa ziemnego o Pu-

char Wójta Gminy Tarnów.
Turniej przeznaczony był dla uczniów 

szkół podstawowych i gimnazjalnych 
terenu naszej gminy. W turnieju wzię-
ło udział 45 zawodników i zawodni-
czek w dwóch kategoriach wiekowych, 

w czterech grupach. Najlepszymi tenisi-
stami okazali się uczniowie naszej szko-
ły:

Maria Romanowska, Anna Sitko, 
Marcin Marendziak, Dominika Ksią-
żek, Filip Ruszała (SP Koszyce Małe), 
Marta Marendziak, Eryk Pióro i Mate-
usz Sobusiak.

Tenisowe zmagania
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Marcin Słowik – uczeń gimna-
zjum odniósł duży sukces zajmu-

jąc I miejsce w Konkursie Ekologicz-
nym w kategorii przedmiot ekologicz-
ny. Marcin wykonał piękny statek z ma-
teriałów odpadowych. Szkołę podsta-
wową reprezentowały także uczennice 
klasy Va Alicja Mleczko i Nikola Świą-
tek – wykonały ubranie z materiałów 
podlegających recyklingowi oraz z klasy 
IVa Weronika Plebanek, która wykona-

ła przedmiot użytkowy – okulary. Or-
ganizatorem konkursu była Młodzieżo-
wa Rada Miejska i Młodzieżowe Cen-
trum Wolontariatu w Tarnowie. Na-
sza szkoła od wielu już lat promuje se-
gregacje odpadów oraz aktywnie dzia-
ła w podobnych projektach np. zbiórka 
baterii, butelek typu pet, nakrętek, płyt 
CD i DVD, zużytych telefonów komór-
kowych, puszek aluminiowych.

Pierwsze zawody 
szermierzy

Po raz pierwszy zawodnicy szkół-
ki szermierczej UKS Tarnowiec uczest-
niczyli w międzyszkolnym turnieju 
szermierczym dzieci o „Puchar Wio-
sny”. W turnieju wzięło udział łącz-
nie szesnaścioro dziewcząt i chłopców 
ze szkół tarnowskich, Olesna, Zakli-
czyna i Tarnowca w kategorii wieko-
wej-zuch. Emocji nie brakowało zarów-
no wśród dzieci jak i rodziców. Zawod-
nicy i zawodniczki UKS Tarnowiec za-
prezentowali się bardzo dobrze. Dru-
gie miejsce w zawodach zajęła Martyna 
Cholewa w kategorii dziewcząt, a trze-
cie Julia Gaudyn. W kategorii chłop-
ców dwa równorzędne trzecie miej-
sca na podium zajęli: Adam Woźniczka 
i Nikodem Chmura. Zajęcia z szermier-
ki prowadzi Marcin Ochał – nauczyciel 
wychowania fizycznego.

Akcja „Podaj dalej” 
zakończona

Bardzo dużym sukcesem zakończy-
ła się akcja zbiórki książek do bibliote-
ki szkolnej pod hasłem „Podaj dalej”. 
W maju zwróciliśmy się do wszystkich 
z prośba o przeglądnięcie domowego 
księgozbioru i przekazanie do biblio-
teki szkolnej książek niepotrzebnych, 
a będących w dobrym stanie. Inicjaty-
wa spotkała się z bardzo dużym zain-
teresowaniem, o czym świadczą liczby: 
w akcji wzięło udział 38 uczniów, któ-
rzy przekazali 216 egzemplarzy, a war-
tość darowanych książek wyceniono 
na 1412 zł!!! Wśród nowości znala-
zło się bardzo dużo literatury popular-
nej dla dzieci i młodzieży, bajki, lektu-
ry, a także książki popularnonaukowe. 
W każdej z darowanych książek znaj-
dzie się informacja, kto jest ofiarodaw-
cą, a osoby, które przekazały książki 
wezmą udział w losowaniu nagród.

Dzieła z odpadów…

Duży sukces odnieśli uczniowie re-
prezentujący naszą szkołę w Mię-

dzygimnazjalnym Konkursie Języka 
Angielskiego. By móc zaprezentować 
swoją wiedzę oraz umiejętności języko-
we w finale, uczniowie musieli osiągnąć 
najlepsze wyniki w etapie szkolnym 
konkursu. Tak, do finału przeszli Filip 
Dyk (Ia), Krzysztof Kopek (IIa) oraz Ka-
rolina Budzik (IIIc). W starciu finało-
wym uczniowie zmierzyli się ze swoimi 

rówieśnikami ze szkół z Żabna, Woli 
Dębińskiej, Wierzchosławic, Ciężkowic 
oraz Zakliczyna. Konkurs składał się 
z trzech części: słuchania, testu leksy-
kalno-gramatycznego oraz z mówienia. 
Gratulujemy wysokich wyników osią-
gniętych przez naszych uczniów: Fi-
lip Dyk zajął III miejsce wśród uczniów 
klas pierwszych gimnazjum, Krzysztof 
Kopek uplasował się również na III po-
zycji wśród drugoklasistów.

Angielskie zmagania
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„Tarnowiec z góry” 
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Lotniczych zdjęć Tarnowca część I – znajdź
swój dom, znajdź znajome ci miejsca…
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Nazwa Terezjanki nawią-
zuje do świętej Teresy 
z Ávila. Ojciec Założy-

ciel Zgromadzenia, błogosła-
wiony Franciszek Palau, Jej du-
chowy syn czuł się przez Nią 
posłany, by dać początek Zgro-
madzeniu.

Każda z sióstr czuje się po-
wołana przez Boga, by żyć 
we wspólnocie, naśladując Je-
zusa, żyć jego Ewangelią, Jego 
przykazaniem miłości tak, jak 
to czynił Ojciec Franciszek Pa-
lau. Kochał On Boga i człowie-
ka w tajemnicy Kościoła – Mi-
stycznego Ciała Chrystusa.

Siostry żyją w braterskiej 
jedności jako mała wspólno-
ta Kościoła, według Jego cha-
ryzmatu – kontemplują, miłują 
i służą Kościołowi, czyli Bogu 
i człowiekowi. Służą Kościoło-
wi w najuboższych i najbardziej 
potrzebujących krajach świata.

W Polsce działają dwa zgro-
madzenia Karmelitanek Misjo-
narek Terezjaniek: w Sopocie 
i Tarnowcu.

W Tarnowcu obecnie 
mieszkają trzy siostry, które 
na co dzień posługują się języ-
kiem hiszpańskim.

Siostra Carmen, przełożo-
na Zgromadzenia Karmeli-
tanek Misjonarek Terezjanek 
od trzech lat. Pochodzi z Hisz-
panii, urodziła się w Barcelo-
nie jako Carmen Alonso de La 
Iglesia. (Alonso to nazwisko 
ojca, Iglesja – matki). W Bar-
celonie znajduje się Dom Pro-
wincjalny Zgromadzenia. Sio-
stra tam przyjęła ślubu zakon-
ne, pracowała w szkole zakon-
nej dla dzieci i młodzieży jako 
nauczycielka przedmiotów hu-
manistycznych. Kształciła się 
w Madrycie, tam rozpoczęła 
życie zakonne w nowicjacie.

Siostra przebywa w Pol-
sce od 6 lat, jest to jej pierw-
szy pobyt na obczyźnie. Tęskni 
za krajem ojczystym. Otwarta, 
serdeczna, pełna ciepła, funk-

cjonuje w życiu parafii, co-
dziennie uczestniczy we mszy 
św. porannej, śpiewa w para-
fialnym chórze.

Siostra Partycja jest w Pol-
sce 10 lat, poza krajem ojczy-
stym 12 lat. Najpierw 4 lata 
przebywała w Sopocie, ostatnie 
6 lat w Tarnowcu. Urodziła się 
w Afryce, w Kamerunie, w ro-
dzinie katolickiej, jako ostatnie, 
jedenaste dziecko swoich ro-
dziców. Nazywa się Dang Re-
ine Patrcia. Pochodzi z dużej 
rodziny. Matka, osoba bardzo 
religijna, jest za zawodu pielę-
gniarką położną. Siostra Patry-
cja odbyła studia teologiczne 
w Rwandzie, gdzie przebywała 
w zgromadzeniu w ramach for-
macji zakonnej. Jest siostrą za-
konną od 13 lat.

Tęskni za krajem, za rodziną, 
ale w Polsce czuje się dobrze. 
Jestem tu – jak mówi- gdzie je-
stem posłana, gdzie jestem po-
trzebna. Zgodnie z wolą Boga. 
Nigdy nie czuła się źle, ni-
gdy nie była dyskryminowana 
ze względu na swoje pochodze-
nie. Jest zadowolona z poby-
tu w Tarnowcu; czuje się tu jak-
…w Kamerunie. Początkowo 
miała trudności z obcym, pol-
skim językiem, obecnie biegle 
posługuje się zarówno polskim, 
jak i hiszpańskim i francuskim 
językiem.

Siostra Patrycja z wykształ-
cenia jest pielęgniarką; odby-
ła studia pielęgniarskie w tar-
nowskiej PWSZ. Praca na rzecz 

ludzi chorych daje jej dużo sa-
tysfakcji, zawsze chciała słu-
żyć zwłaszcza ludziom ciężko 
chorym, także potrzebującym 
opieki paliatywnej w Tarnowie, 
Tarnowcu, Zawadzie, Koszy-
cach Wielkich.

Siostra jest tam – jak mówi 
– gdzie jest potrzebna. Obec-
nie, od prawie roku jest zakry-
stianką w parafialnym kościele. 
Ta praca daje jej dużo satysfak-
cji. Jest jej przykro, że musi po-
wrócić do Sopotu, ale godzi się 
z Bożą wolą.

Trzecia siostra to Mila-
gros Villalba, która pochodzi 
z Hiszpanii, z Alikante.

Była kilkanaście lat mi-
sjonarką w Chile. Teraz jest 
w Rzymie w Domu General-
nym Zgromadzenia.

Siostry żyją we wspólnocie 
Kościoła, świadcząc o Jego jed-
ności. Przyjmują grupy mło-
dzieży, organizują dla nich Dni 
Skupienia.

Udzielają lekcji języka hisz-
pańskiego i francuskiego.

Prowadzą życie zgodne 
z Ewangelią – służą Bogu i lu-
dziom.

Magdalena Dudek

Siostry Karmelitanki  
Misjonarki Terezjanki w Tarnowcu
Nazwa Zgromadzenia, które funkcjonuje w Tarnowcu od 15 lat, ma swoje znaczenie. Siostry 
należą do Rodziny Karmelu, która jest oddana w szczególny sposób Maryi. Naśladując Ją, 
siostry dążą do doskonałości. Są Misjonarkami, a ich domy znajdują się w 24 krajach świata. 
Służą braciom w szczególny sposób, starając się, jak Jezus Chrystus pomagać potrzebującym.

REKLAMA
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23 kwietnia w naszym 
przedszkolu od-
był się III Gmin-

ny Konkurs Ekologiczny pod 
hasłem „Ziemia – wspólny 
dom”. Konkurs tradycyjnie 
odbył się w dwóch etapach: 
konkurs plastyczny oraz 
konkurs wiedzy. Po krótkim 
programie artystycznym wy-
konanym przez najstarsze 
dzieci z naszego przedszkola 
nastąpiło wręczenie nagród 
i wyróżnień w konkursie pla-
stycznym.

Wyróżnieni to:
Piotr Cebula 
Miejsce – Szkoła 
Podstawowa w Zgłobicach, 
Oddz. Przedszkolny
Natalia Borguła – 
w Koszycach Wielkich 
Oddz. Przedszkolny
Martyna Kozioł -Szkoła 
Podstawowa im J. 
Kochanowskiego, Oddz. Przedszkolny 
w Jodłówce –Wałkach

III zdobył Tymoteusz Kołacz – 
Niepubliczne Przedszkole w Koszycach 
Małych
II Zofia Łabędź – Niepubliczne 
Przedszkole „Słoneczko” w Radlnej
I Dominika Poręba – SP w Woli 
Rzędzińskiej nr 1, Oddz. Przedszkolny

Następnie przedstawiciele 7 przed-
szkoli z Gminy Tarnów stawili czo-
ła przygotowanym dla nich konkurso-
wym zadaniom. Przedszkolaki bardzo 
solidnie przygotowały się do konkur-
su wiedzy, zaskakując szybkimi i traf-
nymi odpowiedziami. Jury w składzie: 
Agnieszka Masiuk z Centrum Wspie-
rania Inicjatyw Pozarządowych, Patry-
cja Łabuz Walczak – specjalista ds. edu-

kacji Parków Krajobrazowych Woje-
wództwa Małopolskiego, Ewa Kubisztal 
z Centrum Animacji kulturalnej Gminy 
Tarnów, dyrektor Joanna Tomasik, Kin-
ga Nowak, uważnie obserwowało zma-
gania dzieci. Po ostatniej konkuren-
cji nastąpiło podliczenie punktów oraz 
ogłoszenie wyników.
miejsce IV ex aequo przypadło 
dzieciom z Oddziału Przedszkolnego 
przy SP im. Jana Pawła II w Błoniu 
oraz Niepublicznego Przedszkola NSJ 
w Tarnowie
miejsce III ex aequo SP im J. 
Kochanowskiego, Oddz. Przedszkolny 
w Jodłówce –Wałkach
Szkoła Podstawowa w Zgłobicach, 
Oddz. Przedszkolny Niepubliczne 
Przedszkole „Słoneczko” w Radlnej
miejsce II SP im. Ojca Z. 
Strzałkowskiego w Zawadzie, oddz. 
Przedszkolny.
miejsce I SP w Łękawce, Oddz. 
Przedszkolny.

Przedszkolaków z Niepublicznego 
Przedszkola odwiedził wyjątkowy gość 
– pan Michał, który jest ratownikiem 
medycznym. Przeprowadził on w każ-
dej grupie zajęcia dotyczące udziela-
nia pierwszej pomocy. Dzieci pozna-
ły podstawowe zasady zachowania się 
w sytuacjach, które mogą wydarzyć się 
każdego dnia, np. skaleczenie, krwotok 
z nosa, zasłabnięcie. Przypomnieliśmy 
sobie również numery telefonów alar-
mowych, oraz procedurę wzywania po-
mocy, gdyż nawet małe dziecko potra-
fi uratować komuś życie, gdy wie gdzie 
szukać pomocy.

Kurs pierwszej 
pomocy

NASZE Z PRZEDSZKOLE

REKLAMA
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Moja mamo cóż Ci życzyć? –
byś na wszystkich mogła liczyć.
Tacie dodam słowa dwa,
niech się sto lat dobrze ma!

28 maja odbył się w naszym przed-
szkolu II Festyn Rodzinny, który 

zorganizowaliśmy z okazji Dnia Matki 
i Ojca. W pierwszej części uroczystości 
przedszkolaki zaprezentowały na scenie 
tańce, oraz śpiewały piosenki i recyto-
wały wierszyki. Piękne stroje, oraz swo-
boda z jaką dzieci poruszały się na sce-
nie sprawiły, że występy bardzo podo-
bały się zaproszonym gościom, którzy 
nagrodzili swoje pociechy gromkimi 
brawami, a niejednej mamie zakręciła 
się ze wzruszenia łza w oku.

Na koniec występów na scenie za-
kwitł las róż, które dzieci wręczyły swo-
im mamom. Nie zabrakło również lau-
rek i upominków dla taty. Po części ar-
tystycznej zaprosiliśmy rodziców wraz 
z dziećmi na drugą część festynu, któ-
ra odbyła się na przedszkolnym pla-
cu zabaw. Czekało tam wiele atrak-
cji m.in.: dmuchane zjeżdżalnie, tram-
polina, mini golf, gry, zabawy i kon-
kursy z nagrodami. W trakcie imprezy 
można było posilić się pieczonymi kieł-
baskami i skosztować pysznych przed-
szkolnych wypieków. Dzieci chętnie 
osładzały sobie zabawę watą cukrową. 
Dziękujemy wszystkim, dzięki którym 
mógł odbyć się w naszym przedszkolu II 
Festyn Rodzinny! 

W dniu 10 czerwca 2014 roku 
w naszym przedszkolu odbył się 

II Międzyprzedszkolny Konkurs Te-
atralnych Interpretacji Dziecięcych 
„Poeci Dzieciom”. W konkursie udział 
wzięły dzieci 5 – 6 letnie z publicznych 
oraz niepublicznych przedszkoli z tere-
nu gminy Tarnów oraz Tarnowa. Jury 
podczas oceny brało pod uwagę dobór 
repertuaru, interpretacje utworu, zna-
jomość tekstu oraz ogólny wyraz arty-
styczny.

Wybór laureatów był trudny, gdyż 
dzieci zaprezentowały bardzo wyso-
ki poziom recytowanych wierszy i wy-
kazały się znakomitą znajomością tek-
stów, które wcale nie były krótkie i łatwe 
do zapamiętania, dlatego piękne nagro-
dy i dyplomy czekały nie tylko na zwy-

cięzców konkursu, ale także na wszyst-
kich uczestników, którym gratulujemy. 

Wyniki konkursu:
I miejsce – Adrian Rybak – Oddział 
Przedszkolny przy Publicznej Szkole 
Podstawowej nr 1 Wola Rzędzińska
II miejsce – Greta Mazur – Niepublicz-
ne Przedszkole „Promyczek” z Tarnowa
III miejsce – Jan Woźniak – Niepu-
bliczne Przedszkole w Tarnowcu.

Wyróżnienia:
Igor Węgrzyn – Niepubliczne Przed-
szkole w Tarnowcu
Maciej Szkrzypczak – Niepubliczne 
Przedszkole „Promyczek” z Tarnowa
Patrycja Drwal – Oddział Przedszkol-
ny przy Szkole Podstawowej w Jodłów-
ce Walkach
Jakub Filipczuk, Gabriela Chamera 
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II 
w Błoniu – Oddział Przedszkolny.
REKLAMA

NASZE Z PRZEDSZKOLE

Najmłodsi i seniorzy
Wszystkim bardzo dziękujemy.
Przecież lepiej się czujemy.
Bo gdy wszystko posprzątane
i kwiatuszki też zasiane.
To wesoło ptak zaśpiewa.
Listeczkami szumią drzewa.
Słonko też się obudziło.
I radośnie zaświeciło.
Z okazji Dnia Ziemi po raz kolej-

ny nasze przedszkole odwiedziły Panie 
z Klubu Seniora z przedstawieniem pt. 
„Dzielne skrzaty” autorstwa Zofii Łach. 
Historia Kasi i Jasia, którzy spotka-
li w lesie dzielne skrzaty, dobrą wróż-
kę oraz wyjątkowo miłą Baba Jagę po-
kazała, że troska o przyrodę jest naszą 
wspólną sprawą. Dzięki temu przedsta-
wieniu przypomnieliśmy sobie ważne 
zasady dotyczące ekologii, zachowania 
się w środowisku naturalnym, segrega-
cji śmieci i dbania o zwierzęta. Razem 
z przedszkolakami przedstawienie obej-
rzeli przedstawiciele władz gminy.

Rodzinnie 
i sympatycznie

Poeci dzieciom
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ZDANIEm RADNEGO

GrzeGorz Drwal

W gazetce zamieszczono arty-
kuł pod tytułem Nowe skrzydło 
szkoły. Umieszczono także zdję-

cie z otwarcia nowego skrzydła Zespo-
łu Szkół Publicznych w Tarnowcu. Pa-
trząc na fotografię mogłoby się wyda-
wać, że Tarnowiec reprezentuje w samo-
rządzie tylko pan sołtys. Zabrakło miej-
sca dla drugiego radnego z  Tarnowca, 
zabrakło miejsca dla przewodniczącej 
Rady Rodziców. Moim zdaniem elemen-
tarna przyzwoitość wymagałaby zapro-
szenia do tego uroczystego aktu wymie-
nionych osób. O sobie nawet nie wspo-
minam ponieważ zawsze a takich sytu-
acjach decydują uprzedzenia z  powo-
du mojego zameldowania. Zapewniam 
jednak, że bardzo się cieszę z  oddania 
do użytku nowej części szkoły choć uwa-
żam, że powinno to nastąpić 3 lata wcze-
śniej. Warto także wspomnieć, że gotowe 
skrzydło prawie rok czekało tylko na za-
kup mebli! Z oddania nowego budynku 
mam tym większą satysfakcję, że byłem 
współinicjatorem starań o  rozbudowę 
zespołu szkół, jeszcze jako przewodni-
czący Rady Rodziców Zespołu Szkół Pu-
blicznych w Tarnowcu a później aktyw-
nie wspierałem tę inwestycję na forum 
Rady Gminy.

Kolejna sprawa to otwarcie Orli-
ka. Pan wójt Grzegorz Kozioł powie-
dział kiedyś, co zresztą przypomniał 
Jurek Kosiba w swoim tekście, że nie 
planuje się budowy tego typu boiska 
w Tarnowcu. Cóż więc skłoniło władze 
gminy do zmiany stanowiska? Odpo-
wiedź jest prosta. Grupa mieszkańców 
Tarnowca, głównie młodych, aktyw-
nych osób, zorganizowała się, zebrała 
podpisy i wystąpiła oficjalnie z inicjaty-
wą. Determinacja mieszkańców, liczba 
zebranych podpisów a także przedwy-
borczy czas sprawiły, że już 4 lata temu 

wprowadzono do budżetu tę inwesty-
cję. Jednak żadna z  osób, które zaini-
cjowały starania nie została zaproszona 
do  przecięcia wstęgi. Znowu posłowie, 
wicestarosta, wójt i sołtys.

Oczywiście ktoś powie, że się cze-
piam, być może. Jednak uważam, 
że każde wydarzenie oficjalne powinno 
być zorganizowane w taki sposób aby 
uwzględnić udział nie tylko oficjalnych 
gości ale także a może przede wszyst-
kim osób z miejscowości, które były za-
angażowane w zrealizowany projekt.

Wiele inwestycji wymienił w swoim 
tekście pod tytułem Tarnowiec się roz-
wija sołtys Jan Nowak. Z pewnością cie-
szy ich liczba. Chciałbym jednak zwró-
cić uwagę, że są jeszcze w  Tarnowcu 
miejsca, choćby przy ul. Tarnowskiej, 
gdzie nie ma możliwości przyłącze-
nia posesji do sieci wodociągowej i ka-
nalizacyjnej. Pomimo faktu, że miesz-
kańcy wiele lat temu wpłacili składki 
na Społeczny Komitet Kanalizacji, na-
dal nie mają dostępu do tych podstawo-
wych mediów. Zwracałem się w tej spra-
wie do Prezesa Tarnowskich Wodocią-
gów i wójta. Zgodnie z zapewnieniami 
budowa kanalizacji ma być zrealizowa-
na jeszcze w tym roku.

Pan sołtys napisał także, że wymie-
niono instalację nagłaśniającą na cmen-
tarzu. Tak naprawdę wymieniłem tyl-
ko kilka odcinków kabla. Była to tylko 
doraźna naprawa. Od ponad 10 lat każ-
dego roku staram się uruchomić jesz-
cze aparaturę, która pamięta pierw-
szomajowe pochody. Zwracałem się 
nie raz o zakup odpowiedniego sprzę-
tu, który mógłby być wykorzystywa-
ny na co dzień w szkole a na Wszyst-
kich Świętych użyczony na czas mszy 
na cmentarzu. Mam nadzieję, że Pan 
wójt dotrzyma słowa danego po ostat-
nim zebraniu wiejskim i wygospodaru-
je potrzebne na zakup środki.

Bardzo istotną inwestycją, o której 
nie wspomniano ostatnim numerze 
TDD w jest z pewnością budowa chod-
nika łączącego Tarnowiec z Zawadą. 
To  bardzo  uczęszczana trasa nie tylko 
przez mieszkańców obu miejscowości 
ale i  turystów. Piesi na ulicy Zawadz-
kiej skazani są na poruszanie się wąski-
mi poboczami co stwarza duże zagro-
żenie. 2 kwietnia, o ironio podczas de-
baty o bezpieczeństwie, doszło do groź-
nego wypadku właśnie na tym odcinku 
drogi. Zamontowany w trybie awaryj-
nym próg zwalniający z pewnością nie 
może być traktowany jako rozwiązanie 
docelowe. Dotychczas budowano chod-
nik od strony Zawady. Ostatnie zmiany 
w budżecie napawają optymizmem. Jest 
nadzieja, że cały chodnik uda się zbu-
dować do końca roku.

Jest postęp w sprawie ulicy Nowej. 
Rozpoczęto budowę wjazdu od ulicy 
Ogrodniczej. Jednak nadal część miesz-
kańców może dojechać do  swoich po-
sesji wyłącznie poprzez działki sąsia-
dów na zasadzie tzw. służebności. Jest 
to duży kłopot zarówno dla korzysta-
jących z  przejazdu jak i dla użyczają-
cych części swoich terenów. Sytuacja 
od lat rodzi nieporozumienia i konflik-
ty między sąsiadami. Myślę, że najwyż-
szy czas na skuteczne działania.

Bardzo ważną sprawą dla grupy 
mieszkańców Tarnowca ostatnio są pla-
nowane zmiany w  organizacji szko-
ły podstawowej. Wójt bardzo restryk-
cyjnie zaczął egzekwować swoje za-
rządzenie dotyczące wymaganej liczby 
uczniów w  klasie. W  przypadku szko-
ły w Tarnowcu może skutkować to po-
łączeniem w przyszłym roku szkolnym 
obecnych klas I. Rodzice nie chcą zgo-
dzić się na stworzenie jednej dużej kla-
sy II, nie bez racji, uważając, że będzie 
to ze szkodą dla najmłodszych uczniów. 
Dziwić może fakt, że oszczędności 
szuka się akurat w  placówce oświa-
towej w  Tarnowcu, która nigdy do-
datkowo nie obciążała budżetu gmi-
ny. Wręcz przeciwnie co roku część 
subwencji oświatowej przypadającej 
na ZSP w Tarnowcu jest przeznaczona 
na utrzymanie innych szkół w gminie. 
Będąc dwukrotnie w tej sprawie u wój-
ta Grzegorza Kozioła podnosiłem ten 
argument a także fakt, że zmiany mają 
być wprowadzane kosztem dzieci. Ro-
dzice uczniów klas I także dwa razy 
spotykali się z wójtem. Póki co wydaje 
się, że nie zapadło ostateczne rozstrzy-
gnięcie tej sprawy.

Jak widać życie Tarnowca nie skła-
da się tylko z uroczystości i  oddawa-
nia do użytku nowych obiektów. Spraw 
i problemów nurtujących mieszkańców 
jest wiele. Trzeba je zauważać i rozwią-
zywać, wspólnie.

Uroczystości,  
inwestycje  
i proza życia
Dobrze, że po przerwie udało się wydać nowy numer Tarnowiec Dzień 
Dobry. Co prawda nie mogłem opublikować mojego tekstu ale może 
to nawet lepiej ponieważ teraz mogę napisać nie tylko o bieżących 
sprawach ale i odnieść się do opublikowanych treści.
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