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Marta Kaczówka: 
Ambasador  
gminy Radłów

75. rocznica 
 urodzin naszego 

rodaka

Nagrodzeni  
uczniowie z terenu 

gminy Radłów

Jak PRL „dziękowała” 
bahaterom akcji  

III Most

Jak radziły sobie 
kluby z terenu Gminy 

Radłów?

Znana i lubiana w Radłowie i całej gminie 
lekarka zajęła III miejsce w kategorii 
Lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej 
w plebiscycie Gazety Krakowskiej



Zdrowych, radosnych, rodzinnych 
Świąt Bożego Narodzenia,
Pełnych wiary nadziei i miłości oraz 
Szczęśliwego Nowego Roku 2016

życzy Sołtys Jerzy Chrobak

Wszystkim 
Mieszkańcom 

Glowa
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Wyróżnienie dla burmistrza

W 
tegorocznej edycji plebiscytu organizowanego 
przez „Gazetę Krakowską” oraz Stowarzyszenie 
Gmin i Powiatów Małopolskich zgłoszono 60 
wójtów i 35 burmistrzów. Spośród nich wybrano 

10 wójtów, którym wręczono Witosowe Kapelusze i 5 
burmistrzów nagrodzonych honorowymi insygniami władzy. 
Podczas uroczystej gali w Teatrze im. Juliusza Słowackiego 
w Krakowie laureatom wręczono nagrody. Wśród nich 
znalazł sie Zbigniew Mączka, burmistrz Radłowa.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
składam wszystkim Mieszkańcom 

Ziemi Radłowskiej, 
Rodakom oraz sympatykom 

mieszkającym w kraju i zagranicą,
płynące z głębi serca życzenia dotyczące 

rzeczy najważniejszych, pokładanych 
nadziei, miłości, spełnienia marzeń, 

radości, zdrowia, codziennego spokoju. 

Niech Świąteczne spotkania z bliskimi
będą wypełnione miłym,  

nadzwyczajnym klimatem
i pięknymi, na długo zachowanymi

wspomnieniami.

Wiele pomyślności, ciepła i satysfakcji 
w Nowym Roku 2016!

Dziękuję cały rok dobrej współpracy 
w tworzeniu Naszych lokalnych 

sukcesów, dlatego z nadzieją patrzmy 
w przyszłość i lepsze jutro.

Zbigniew Mączka,  
Burmistrz Radłowa

tematyka
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Stawki podatkowe
w ościennych 

gminach na 2016 r.
Radłów Wietrzychowice Żabno Borzęcin Wierzchosławice

Podatek rolny 42,00 żyto 43,00 żyto 50,00 żyto 53,75 żyto 47,10 żyto

Powyżej 1 ha / 
poniżej 1 ha

105,00 / 
210,00

107,50 /  
215,00

125,00 / 
250,00

137,38 / 
268,76

117,75 /  
235,50

Podatek od 
budynków lub ich 
części związanych  
z prowadzeniem 

działalności 
gospodarczej oraz 

od budynków 
mieszkalnych lub 
ich części zajętych 
na prowadzenie 

działalności 
gospodarczej od 1 m2

powierzchni 
użytkowej

17,00 17,60 18,70 19,00 21,01

Odśnieżanie chodników

W 
zawiązku z trwającym okre-
sem zimowym przypomi-
namy wszystkim właścicielom 
nieruchomości o obowiązku 

odśnieżania chodników przylegających 
do nieruchomości.

Opady śniegu oraz niska temperatura 
powodują utrudnienia w poruszaniu się 
jak również stanowią zagrożenie wystą-
pienia wypadku. 

W trosce o ogólne bezpieczeństwo 
zwracamy się z uprzejmą prośbą o nale-

żyte utrzymanie stanu chodników oraz 
bieżące usuwanie śniegu.

Najniższe podatki  
w Gminie Radłów!

P
oniżej przedstawiamy zestawienie 
wysokości podatku rolnego oraz 
podatku od budynków związa-
nych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej. Gmina Radłów wypada 
najkorzystniej w porównaniu do gmin 
sąsiednich: Wietrzychowic, Żabna, 
Borzęcina i Wierzchosławic.

Komunikaty

Fot. Wiesław Mleczko

Remont rynku: 2007 r. A tak wygląda rynek dziś...

4 RADŁO NR 3 (37)

Od redakcji



Dziękujemy 
za drogę 
i chodnik

Na 
przełomie września 
i października trwała 
budowa dalszej czę 
ści chodnika przy 

drodze powiatowej w miejscowo
ści WałRuda. Inwestycja finan
sowana przez kopalnię kruszyw 
TarKrusz sp. z o.o. przebiegała 
sprawnie i została zakończona 
ekspresowo.

W 
tym samym czasie 
w WałRudzie trwały 
prace na drodze gmin
nej nr.885 wykony

wane przez firmę „HABRYŚ”. Prace 
prowadzone były w bardzo trud
nym terenie. Wykonano ok. 170 
m całkowicie nowej drogi, nawie
ziono ponad 242 tony podsypki 
i grysu. Efekt jest zadawalający. 
Nie byłoby to możliwe bez wspar
cia jakiego udzielił Zakład Eksplo
atacji Kruszywa Zdzisław Kupisz.

Serdeczne podziękowania 
w imieniu mieszkańców WałRudy 
przesyła sołtys Jerzy Pajdo.
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Radłów
Lp. Nazwa Cena netto Cena brutto

1. Woda 1m3 3,35 3,62

2. Abonament woda za 2 m-ce 8,90 9,61

3.
Kanał 1m3

dopłata 

5,12

1,13

5,53

1,22

4. Abonament kanał za 2 m-ce 8,84 9,55

5. Wywóz szamba mała beczka 4 m3 80,94 87,42

6. Wywóz szamba duża beczka 9 m3 150,00 162,00

1. Tarnów - okres obowiązywania 
od 01.03.2015 do 29.02.2016 

Woda [zł/m3] Cena netto Cena brutto 

Grupa I - Zaopatrzenie ludności w wodę 
do spożycia i na cele socjalno - bytowe 2,92 zł 3,15 zł 

Grupa II - Inne cele niż w grupie I 3,17 zł 3,42 zł 

Ścieki [zł/m3] Cena netto Cena brutto 

Grupa I - Zaopatrzenie ludności w wodę 
do spożycia i na cele socjalno – bytowe 5,41 zł 5,84 zł 

Grupa II - Inne cele niż w grupie I   5,41 zł 5,84 zł 

Opłaty stałe (abonamentowe) / 1 m.c Cena netto Cena brutto 

Stawka opłaty abonamentowej 
– wodomierz główny   6,98 zł 7,54 zł 

2. Wierzchosławice  - okres obowiązywa-
nia od 01.02.2015 do 31.01.2016

Woda [zł/m3] Cena netto Cena brutto 

Wszyscy odbiorcy 4,13 zł 4,46 zł 

Ścieki [zł/m3] Cena netto Cena brutto 

Wszyscy odbiorcy   5,44 zł 5,88 zł 
Dopłata do 1 m3 kanalizacji 5,80 zł 6,26 zł

Opłaty stałe (abonamentowe) / 1 m.c Cena netto Cena brutto 

Stawka opłaty abonamentowej na miesiąc 
dla wszystkich odbiorców 2,72 zł 2,94 zł 

CENY WODY 
I ŚCIEKÓW

W
nuczka Pana Kazimie-
rza Leśniowskiego wraz 
z bratem Mateuszem 
odwiedziła nasze miasto. 

Zwiedzali gminę oraz budynek Ratu-
sza. Przy tej okazji napisała wiersz 
o świętach.

„ŚWIĘTA”
Czas upływa szybko, 

świat się wkoło zmienia,
wraz z zimą przyszły święta, 

radosne życzenia.
Dzieci łapią śnieżki, 
calusieńkie w bieli, 

tak się cieszą jak byliby Anieli.
W domach pachnie choinka, 

na niej rozmaitości: 
pierniczki, bombki  
i różne słodkości.

Każdy przy choince 
czeka na prezenty,

robiąc dziwne miny  
jest mocno przejęty.

Dzieciom błyszczą oczy, 
wszystko by się chciało.
Trzeba wybrać jedno, 

może będzie mało!
Kolędować można, 

przecież w każdym domu, 
dzieci już śpiewają, 

nie grymaszą nikomu.
Magda Woźniak 

tematyka
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3. Żabno – okres obowiązywania od 
01.05.2015 do 30.04.2016

Woda [zł/m3] Cena netto Cena brutto 

Za 1 m3 wody pobranej z urządzeń 
wodociągowych: 3,87 zł 4,18 zł 

Opłata abonamentowa / 1 m.c Cena netto Cena brutto 

wodomierz główny 4,63 zł 5,00 zł
Dopłata do ceny m3 wody dostarczonej  

z sieci wodociągowej RPWiK 
Cena netto

0,31 zł 
Cena brutto 

0,33 zł
Ścieki – Gminne Przedsiębiorstwo 

Kanalizacji
Cena netto 

5,34 zł
Cena brutto 

5,77 zł

4. Dąbrowa  Tarnowska – okres obowiązy-
wania od 01.05.2015 do 30.04.2016

Woda [zł/m3] Cena netto Cena brutto 

Za 1 m3 wody pobranej z urządzeń 
wodociągowych: 3,87 zł 4,18 zł 

Opłata abonamentowa / 1 m.c Cena netto Cena brutto 

wodomierz główny 4,63 zł 5,00 zł

Za 1 m3 ścieków: Cena netto 
7,30 zł

Cena brutto 
7,88 zł

dopłata za odbiór ścieków Cena netto 
1,39 zł

Cena brutto 
1,50 zł

5. Brzesko – okres obowiązywania od 
01.02.2015 do 31.01.2016 

Woda [zł/m3] Cena netto Cena brutto 

Gospodarstwa domowe  4,18 zł 4,51 zł 

Pozostali odbiorcy 5,16 zł 5,57 zł 

Ścieki [zł/m3] Cena netto Cena brutto 

Gospodarstwa domowe    7,07 zł 7,64 zł 

Pozostali odbiorcy   8,16 zł 8,81 zł  

Opłaty stałe (abonamentowe) / 1 m.c Cena netto Cena brutto 

Woda - Za gotowość urządzeń 
wodociągowych   6,12 zł 6,61 zł 

Woda - Abonament miesięczny dla 
odbiorców rozliczanych według wskazań 

wodomierza głównego 
4,76 zł 5,14 zł 

Woda - Abonament miesięczny dla 
odbiorców rozliczanych na podstawie 

ryczałtu   
2,09 zł 2,26 zł 

Woda - Opłata za wodomierz dodatkowy 2,67 zł 2,88 zł 

Woda - Opłata za wodomierz sprzężony   49,17 zł 53,10 zł 

Ścieki - Urządzenie pomiarowe 4,76 zł 5,14 zł 
Ścieki - Za gotowość urządzeń 

kanalizacyjnych 6,98 zł 7,54 zł 

Taryfy 
bez zmian

Z
akład Eksploatacji Stacji 
Uzdatniania Wody Niwka infor
muje, że zgodnie z Uchwałą nr 
XV/114/15  Rady Miejskiej w 

Radłowie z dnia 30 listopada 2015 
r. w sprawie przedłużenia czasu 
obowiązywania dotychczasowych 
taryf dla zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków z dniem 1 stycznia 2016 
r. będą obowiązywały takie same 
opłaty za zbiorowe zaopatrzenie 
w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków jak w 2015 r.:

1.  Za dostarczanie wody: 
3,35 zł/m3 netto + VAT

2.  Za odprowadzanie ścieków:  
5,12 zł/m3 netto + VAT

3.  Stawka opłaty abonamen
towej za wodę w okresie 
dwumiesięcznym:  
8,90 zł netto + VAT 

4.  Stawka opłaty abonamen
towej za ścieki w okresie 
dwumiesięcznym:  
8,84 zł netto + VAT 

Stawki te będą obowiązywały 
od 1 stycznia 2016 r. do 31 grud-
nia 2016 r.

Szanowni Państwo,
Pragnę gorąco podziękować 

licznym mieszkańcom Biskupic 
Radłowskich, którzy w wyborach 
uzupełniających do Rady Miejskiej 
w Radłowie, oddali na mnie swój 
głos.

Niezmiernie cieszy mnie fakt, iż 
obdarzyli mnie Państwo tak dużym 
zaufaniem udzielając swego popar-
cia, za co serdecznie wszystkim 
dziękuję.

Tym samym pragnę zapewnić, 
że jako radny Rady Miejskiej, będę 
pracował dla wspólnego dobra 
naszej miejscowości Biskupic 
Radłowskich, jak i całej gminy.

Serdecznie dziękuję
Z wyrazami szacunku,

Zbigniew Madej

tematyka
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W 
I Małopolskim 
Przeglądzie Szkol-
nych Zespołów 
Regionalnych 

w etapach powiatowych 
wzięło udział 70 szkolnych 
zespołów. W wyniku elimi-
nacji na szczeblu powiato-
wym wyłonionych zostało 12 
najlepszych zespołów z woje-
wództwa małopolskiego. 

Wśród nich znalazł się 
również nasz szkolny zespół 
„Mali Radłowianie”. Etap 
wojewódzki przeglądu odbył 
się w kinie „Sokół” w Zako-
panem. Zespół zaprezen-
tował się w towarzystwie 
wielu znanych zespołów, 
które działają od lat, mają 
już swoją historię i tradycje. 
Były to zespoły: „Małe Pode-
grodzie” z Podegrodzia, „Mali 
Męcinianie” z Męciny, „Zbój-
nik” ze Skawicy, „Orawskie 
Dzieci” z Lipnicy Wielkiej, 
„Małe Podhale” z Jurgowa, 

„Pnioki” z Sadku Kostrzy, „Malikowski 
Groń” z Grzechyni, „Polany” z Kościeliska, 
„Koskowianie” z Bogdanówki. Dla naszego 
zespołu było to bardzo duże wyróżnienie, 
gdyż działa on dopiero od dwóch lat. Zespo-
łowi towarzyszyła kapela pana Grzegorza 
Gawełka w składzie Aleksandra Strzałka, 
Dominika Piekarz, Michał Urbanek, Jakub 
Gawełek i Marcin Lechowicz. Gospodarze 

imprezy dla uczestników przeglądu przy-
gotowali wiele miłych atrakcji.

Dla naszych uczniów wyjazd na przegląd 
to również miła wycieczką i nagroda za 
ciężką pracę w zespole. Dzięki sponsorom 
tancerze odwiedzili malownicze zakątki 
Zakopanego i okolicy. Zwiedzili Zamek 
w Czorsztynie, płynęli statkiem „Halny” 
po zalewie, odwiedzili Sanktuarium Matki 
Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach, obejrzeli 
z bliska skocznię narciarską pod „Wielką 
Krokwią”. 

Dyrekcja i opiekun zespołu pani Urszula 
Szczupał dziękują pani Kindze Biel-Dubiel 
za wspaniałe przygotowanie zespołu do 
występu. Podziękowania kierują również 
dla rodziców, nauczycieli za opiekę w czasie 
wycieczki, a także dla sponsorów, którzy 
finansowo wspierają działalność zespołu. Do 
grona sponsorów dołączyli: Pan Burmistrz 
Radłowa Zbigniew Mączka, Pan Konrad 
Rudziński, Państwo Agnieszka i Krzysztof 
Kupiszowie oraz Państwo Maria i Tade-
usz Jachimkowie. Sesję zdjęciową małym 
tancerzom wykonała pani Anna Kędzior. 

Mali Radłowianie 
w Zakopanem

tematyka
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W 
siedzibie Gminnego 
Centrum Kultury 
i Czytelnictwa w Radło-
wie odbyły się warsztaty 

programowania robotów z Klocków 
Lego Mindstorms poprowadzone 
przez trenerów ze Stowa-
rzyszenia Edukacji Pozafor-
malnej Meritum z Krakowa - 
w ramach projektu GO PRO. 
W warsztatach wzięły udział 
dzieci ze Szkoły Podstawowej 
w Radłowie wraz z dyrekcją 
i nauczycielami.

W czasie spotkania dzieci 
same zbudowały roboty 
według instrukcji. Okazało 
się, że poprzez świetną zabawę 
doskonalona została umie-
jętność logicznego myślenia, 
kreatywności, pracy zespo-
łowej oraz wiary we własne 
możliwości. GO_PRO, to 

projekt edukacyjny 
i modernizacyjny, 
którego głównym 
celem jest zachęce-

nie młodzieży szkół podsta-
wowych i gimnazjalnych 
do nauki programowania. 
Gdy mamy jeszcze pod ręką 
zestaw klocków, z których 
możemy zbudować własnego 
robota i zaprogramować jego 
zachowanie, to programowa-
nie staje się świetną zabawą. 
W tym samym czasie odbyło 
się spotkanie z osobami decy-
zyjnymi, którym został przed-
stawiony projekt. W tym 

Roboty w… ratuszu

spotkaniu udział wzięli: dyr. 
Barbara Marcinkowska wraz 
z pracownikami, kier. Konrad 
Rudziński, z-ca dyr. Zespołu 
Szkół w Radłowie Piotr Malec, 
Maksymilian Pochroń oraz 
nauczyciele: Teresa Padło, 
Urszula Szczupał i Krystyna 
Mikuś.

Dodatkową korzyścią 
udziału w projekcie będzie 
założenie gminnego Punktu 
GO_PRO, jako nowoczesnej 
pracowni programistycznej, 
a także przekazany sprzęt 
i oprogramowanie o wartości 
ponad 30 tysięcy złotych. 

tematyka
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Organizatorzy

II edycja gry edukacyjnej 
„Terenowy omnibus”, 
organizowanej przez 
Zespół Szkół w Radło-

wie, miała miejsce 6.10.2015 r. 
Tym razem drużyny, które 
tworzyli  uczniowie klas VI 
szkół podstawowych z Niwki, 
Radłowa, Woli Radłowskiej, 
Zabawy i Zdrochca, spotkały 
się przy domu bł. Karoliny 
Kózkówny w Wał-Rudzie. 
Zaczęliśmy od powitania 
przez panią dyrektor W. Dzik 
oraz kubka gorącej herbaty, 
bo poranek był nieco zimny 
i mglisty. Drużyny podały 
swoje nazwy i wcieliły się 
w role pielgrzymów, którzy 
zaopatrzeni w mapy, podą-
żając od miejsca do miejsca, 
miały za zadanie wypełnić 
dziennik podróży - kartę 
pielgrzyma.

W grze liczyła się sprawność fizyczna 
(do pokonania było m. in. kilka kilome-
trów), wiedza historyczna, przyrodni-
cza, znajomość języka angielskiego oraz 
polskiej ortografii, a przede wszystkim 
umiejętność pracy w grupie.

Ilość zdobytych pun któw wska zała 
tere no wego omni busa - „Poszu kiwaczy” 
z Zabawy - Aleksandrę Małek, Dominika 
Bednarskiego, Dominika 
Urbana. Za nimi była 
„Brygada RR” z Woli 
Radłowskiej - Jakub Fali-
siewicz, Julia Niedziel-
ska, Emilia Pajdo. 
Tylko pół punktu mniej 
miała „Wielka Trójka”, 
czyli Jakub Nowak, 
Piotr Nowak i Oliwia 
Zaleśna ze Zdrochca. 
Drużynę radłowską 
„Fifi i spółka» tworzyli: 
Filip Iwaniec, Bartłomiej 
Bieryt i Marcin Śledź, zaś 
skład z Niwki to grupa 
o nazwie „Św. Faustyna 
Kowalska”, którą repre-

zentowali: Konrad Kuczek, Jakub Jasek, 
Wiktor Nowak.

Po emocjonującej grze wszystkim zaost-
rzyły się apetyty, więc z chęcią spałaszowa-
liśmy gorące kiełbaski z grilla, popijając 
je herbatą.

Wręczenie nagród i dyplomów odbyło 
się uroczyście - swoją obecnością zaszczy-
cili uczestników pełniący honorowy patro-

nat nad grą edukacyjną 
kustosz sanktuarium 
w Zabawie ks. Z. Szostak 
oraz burmistrz Radłowa 
p. Z. Mączka. Obecny był 
również p. K. Rudziński.

W czasie terenowych 
zmagań rozpogodziło się, 
zrobiło się ciepło i przej-
rzyście. Mamy nadzieję, 
że gra sprawiła uczestni-
kom frajdę i dała sporo 
satysfakcji. Gratulujemy 
wszystkim, serdecznie 
dziękujemy za przybycie 
i zapraszamy za rok. 

A dokąd? To na razie 
tajemnica. 

Śladami historii po Ziemi 
Wał-Rudzkiej Zeksanuj kod QR 

i zobacz galerię

tematyka

10 RADŁO NR 3 (37)



Po spotkaniu można 
było zakupić promowaną 
książkę. Już dziś publikacja ta, 
opatrzona autorskim wpisem 
piosenkarki, dostępna jest 
w radłowskiej bibliotece.

Mój dom był bardzo 
rozśpiewany. Rozbrzmiewał 
muzyką, kiedy spotykaliśmy 
się na rodzinnych uroczystoś-
ciach. Mama grała na pianinie 
i intonowała wszystkie pieśni 
– kolędy, pieśni partyzanckie, 
przedwojenne piosenki. Uwiel-
biała Ordonównę i śpiewała jej 
piosenki (fragment). 

G
rupa seniorów z terenu naszej 
gminy wzięła udział w spotkaniu 
autorskim, którego gościem była 
niezapomniana dama polskiej 

piosenki – Halina Kunicka. Spotkanie zaty-
tułowane „Świat nie jest taki zły” odbyło się 
w Mościckim Centrum Kultury w siedzi-

bie Filii Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Tarnowie.

Podczas spotkania piosen-
karka promowała swoją, 
opublikowaną w formie 
wywiadu, książkę pt. „Halina 
Kunicka. Świat nie jest taki 
zły”, której współautorką 
jest znana dziennikarka 
telewizyjna, Kamila Drecka. 

W rozmowie z Andrzejem Kurdzielem, 
impresariem artystki i dziennikarzem, 
opowiedziała o swoim życiu i karierze.

„Świat nie jest taki zły”, to rozmowa pełna 
poruszającej szczerości z ogromnym ładun-
kiem emocjonalnym - tak o swojej książce 
mówiła Halina Kunicka.

Świat nie jest taki zły…
spotkanie z legendarną artystką – Haliną Kunicką

tematyka
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Położyli „cichą 
nawierzchnię”

W 
Radłowie, na wyremontowanym odcinku 
drogi o długości 1100m (ul. Kolejowa), 
została położona tzw. „cicha nawi
erzchnia”. Wykonawca inwestycji to 

Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe ,,GODROM’’ 
Sp. z o.o. ul. Kołłątaja 5 38300 Gorlice.Wartość 
całego zadania to 937 022 zł. Całość finansowana 
z budżetu Województwa Małopolskiego. 

Sukcesy 
wychowanków 
Placówki Wsparcia 
Dziennego!

Z 
ogromną radością prezentu-
jemy utalentowaną Radło-
wiankę Anię Stecz- wycho-
wankę Placówki Wsparcia 

Dziennego, która pomyślnie prze-
szła regionalne eliminacje do XVI 
Ogólnopolskiego Festiwalu Dzieci 
i Młodzieży "Tęczowe Piosenki 
Jana Wojdaka". Podczas eliminacji 
w Centrum Kultury Wsi Polskiej 
w Wierzchosławicach Ania zwycięsko 
wyśpiewała sobie udział w wielkim 
FINALE w Krakowie! Wśród uczest-
ników z Krakowa, Nowego Sącza czy 
Tarnowa i okolic Ania jako jedyna 
reprezentowała Radłów. 

Warto dodać, że to pierwsze tak 
poważne doświadczenie muzyczne 6 
letniej Ani. Swoją przygodę muzyczną 
rozpoczęła spektaklem "Powrót Czer-
wonego Kapturka" z Małym Teatrem 
Placówki Wsparcia Dziennego 
w Radłowie, lada dzień rozpoczyna 
także naukę gry na fortepianie. 

Jesteśmy dumni i życzymy 
dalszych sukcesów! 

FOT. MAKSYMILIAN POCHROŃ

W 
miniony piątek Placówka 
Wsparcia Dziennego 
w Radłowie gościła niezwy-
kłego gościa - Sławka 

Ramiana, uczestnika programów 
muzycznych takich jak The Voice 
of Poland, Bitwa na głosy czy Szansa 
na Sukces. Przejął on kierownictwo 
muzyczne nad próbą do patriotycz-
nego koncertu listopadowego, który 
dla mieszkańców Radłowa szykują 
wychowankowie. Zdradził techniki 
wokalne oraz podpowiedział jak zwal-
czyć tremę przed występem. Nasz gość 

zauroczony klimatem Placówki i poten-
cjałem wychowanków zadeklarował już 
kolejną wizytę. 

Serdecznie dziękujemy za bezinte-
resowność oraz nieocenioną pomoc 
w profesjonalnym szlifowaniu talen-
tów naszych dzieci! Dziękujemy także 
za akompaniament Panu Piotrowi 
Niedojadło. Obaj Panowie poświęcili 
swój cenny czas naszym wychowan-
kom nieodpłatnie- ale jak nas zapewnili 
szczery uśmiech dziecka i pozytywny 
wkład w jego rozwój jest największą 
zapłatą. 

Profesjonalne warsztaty 
wokalne w Placówce 
Wsparcia Dziennego

tematyka
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17 
października br. w Radło-
wie odbyła się uroczy-
stość przekazania samo-
chodu strażackiego. 

Ochotnicza Straż Pożarna w Radłowie 
otrzymała nowy samochód ratowniczo-
-gaśniczy. Zakup samochodu został 
sfinansowany przez:

Zarząd Główny Związku OSP RP 
w Warszawie 150 tys. zł, dzięki stara-
niom Pani wiceminister Urszuli Augu-
styn Komendant Główny PSP w Warsza-
wie przeznaczył 100 tys. zł, Komen-
dant Małopolski PSP w Krakowie 150 
tys. zł, Rada Miejska w Radłowie oraz 
Burmistrz Radłowa 250 tys. zł. Strażacy 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Radłowie 
serdecznie dziękują wszystkim, którzy 

przyczynili się do zakupu samochodu 
ratowniczo-gaśniczego. 

GBARt 3,5/35 - średni 
samochód ratowniczo-gaśniczy 
na podwoziu Mercedes Benz 
Atego 1530

»  Napęd: 4×4
»  Rok produkcji: 2015
»  Pojemność zbiornika na 

wodę: 3500 l
»  Pojemność zbiornika na 

środek pianotwórczy: 350 l
»  Wydajność autopompy: 

3500 l/min
»  Ilość miejsc: 6 (1+1+4)
»  Zabudowa: Bocar

Nowy samochód 
ratowniczo-gaśniczy

W imieniu Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Radłowie na 
ręce Przewodniczącego 

Rady Miejskiej w Radłowie Piotrowi 
Kaperze składam podziękowania 
za dofinansowanie do zakupu 
samochodu bojowego dla naszej 
jednostki. 

Dziękujemy Firmom działają
cym na naszym terenie za pomoc 
finansową, to dzięki waszej ofiar
ności i pomocy mogło się odbyć 
poświęcenie i przekazanie samo
chodu:

»  Panu Janowi Pięcie  
 firma „JANPOL”

»  Robertowi Bieryt  
 firma „WIKTORIA”

»  Grzegorzowi Kuczek  
 firma „Conteko”

»  Tomaszowi Kędziora  
 firma „Tombruk”

»  Krystynie Gulik  
 firma „Agroplon”

»  Grażynie Plebanek  
 „Restauracja Radłowska”

»  Jerzy Seremet  firma 
„Bratko”

»  Zdzisław Gawin  
 firma „TarKrusz”

»  Dariusz Marszałek  
 firma „Bax”

»  Krystyna i Józef Kuklewicz  
 firma „Krys Maks”

Dziękujemy Panu Burmistrzowi 
Zbigniewowi Mączce i zastępcy 
Wiesławowi Armatysowi wraz 
z pracownikami, którzy pomagali 
nam przy opracowaniu doku
mentacji przetargowej i  innych 
rzeczach związanych z zakupem 
samochodu  Józefowi Aleksan
drowi, Tomaszowi Gdowskiemu, 
Andrzejowi Janickiemu, Andrzejowi 
Kopaczowi, Małgorzacie Dulian, 
Maksymilianowi Pochroniowi, 
Zbigniewowi Marcinkowskiemu. 

Wszystkim w nadchodzą
cym roku 2016 życzymy przede 
wszystkim dużo zdrowia pomyśl
ności, spełnienia swoich zamie
rzeń, radości w życiu codziennym.

Szczęść Wam Boże!

Zarządu, Prezes OSP
Ksawery Stefańczyk

DZIĘKUJEMY 
ZA SAMOCHÓD 
BOJOWY

tematyka
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klubu; liczne wycieczki, udział w wartościo-
wej kulturze i pierwsze, poetycko-literackie 
próby klubowiczów. Pomysł wydania publi-
kacji zrodził się podczas cyklicznych spotkań 
w bibliotece uczniów Szkoły Podstawowej 
w Radłowie. Książeczkę do druku przygoto-
wali: nauczycielka Agnieszka Seremet oraz 
Katarzyna Baran i Zbigniew Marcinkowski 
– bibliotekarze miejskiej biblioteki.

Celem klubu jest przede wszystkim pobu-
dzenie aktywności czytelniczej młodych 
ludzi, zaszczepienie wśród dzieci nawyku 
sięgania po książkę oraz zaspokajanie 
ciekawości świata. 

Dotychczas klubowicze odwiedzili: 
Bibliotekę Jagiellońską w Krakowie, 
Miejską Bibliotekę Publiczną w Dąbro-
wie Tarnowskiej, dąbrowską synagogę, 
tarnowski teatr, uczcili też piątą rocz-
nicę nadania praw miejskich Radłowowi, 
biorąc udział w interesującym spotkaniu 
z Józefem Trytkiem - autorem popular-
nej legendy o herbie naszego miasta. 

Wszystkie te działania mają na celu m.in..: 
zaszczepienie w młodych ludziach radości 
z czytania i obcowania z książką, poznawa-
nie ciekawych miejsc i ludzi oraz obcowanie 
z wartościową ofertą kulturalną.

Wydanie publikacji było możliwe dzięki 
pomocy finansowej burmistrza miasta 
Radłowa Zbigniewa Mączki oraz radłow-
skich firm: „Conteko” Grzegorza Kuczka 
i firmie brukarskiej „Wiktoria” Roberta 
Bieryta. 

B
iblioteka Publiczna 
w Radłowie wydała 
okazjonalną ksią-
żeczkę, podsumowu-

jącą pracę Miejskiego Klubu 
Młodych Pasjonatów Książki, 
funkcjonującego przy radłow-
skiej bibliotece od września 
2014 r. Wydawnictwo zawiera 
78 stron, na których udoku-
mentowano funkcjonowanie 

Publikacja o pasjonatach książki

tematyka
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Dorota Pochroń

S
pożywanie owoców i warzyw to 
jedno z działań profilaktycznych 
realizowanych w naszej szkole na 
pierwszym etapie kształcenia. To już 

kolejny rok, w którym uczniowie z klas I-III 
Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Akcji 
III Most w Przybysławicach biorą udział 
w programie „Owoce i warzywa w szkole”.

Bardzo ważnym elementem programu 
są różnorodne działania edukacyjne 
prowadzone przez nauczycieli w poszcze-
gólnych klasach . Ich zadaniem jest 
poszerzenie wiedzy na temat zasad 
prawidłowego odżywiania, nabywa-
nie przez uczniów przekonania, że 
świeże owoce i warzywa powinny być 
niezbędnym elementem codziennego 
jadłospisu. Działania towarzyszące 
programowi przybierają różną formę. 
Są to: wystawki tematyczne, prace 
plastyczne, pogadanki, inscenizacje 
i zabawy kulinarne. Dzieci pozna-
wały wartości odżywcze owoców 
i warzyw. Pracowały z konkretnymi 
okazami wykorzystując wszystkie 
swoje zmysły, miały okazję do doty-
kania ich, smakowania, wąchania, 
kosztowania. 

Aby usystematyzować wiedzę 
dotyczącą profilaktyki zdrowotnej 
w klasach I-III, 19 października odbył 
się dzień owocowo – warzywny pod 

hasłem „Chcesz być zdrowy jak ryba , jedz 
owoce i warzywa ”. Uczniowie z klasy II 
przygotowali przedstawienie , które zachę-
cało do zdrowego trybu życia, a w szcze-
gólności do tego aby jeść dużo owoców 
i warzyw, które są źródłem cennych wita-
min. Klasa III zaprezentowała inscenizację 
wiersza „ Na straganie”, były też piosenki 
i wspólna zabawa.

 Dużym zainteresowaniem cieszył się 
konkurs plastyczny „ Owocowo - warzywne 
cuda”. Dzięki pomocy rodziców powstały 
prawdziwe „cudeńka” i jury konkursowe 
miało trudne zadanie. 

 Dzieci nie mogły doczekać 
się zajęć kulinarnych, gdyż 
przybyły do szkoły z rekla-
mówkami pełnymi potrzeb-
nych przyborów i produktów. 
Uczniowie klasy I przygoto-
wali pyszny sok jabłkowo –
marchewkowy, klasa II sałatkę 
i szaszłyki owocowe, a trzecio-
klasiści zajęli się surówkami 
i sałatkami z warzyw. Na 
koniec zmagań kulinarnych 
odbyła się wspólna degusta-
cja. Po minach dzieci można 
było wnioskować, że zrobione 
przez nie smakołyki owocowe 
bardzo im smakowały. Dumni 
ze swoich wytworów poczę-
stowali sałatką nauczycieli 
i wszystkich uczniów. Miłym 
zaskoczeniem było duże 
zaangażowanie uczniów 
i ich rodziców oraz wysoki 
poziom wiedzy na temat 
zdrowego odżywiania. Mamy 
nadzieję, że udział uczniów 
w/w programie oraz w szeregu 
działaniach na rzecz zdro-
wia w naszej szkole zmienia 
nastawienie dzieci i ich rodzi-
ców do spożywania owoców 
i warzyw. 

Więcej zdjęć na:
www.przybyslawice.net.pl

„Owoce i warzywa 
w Przybysławicach ”
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radny -Pan Janek Lechowicz. Zabawa trwała 
do późnych godzin wieczornych; ludowe 
przyśpiewki niosły się po okolicy , a przy-
tupy i wycinane w tańcu hołubce słychać 
było ponoć daleko. Od przedszkolaka po 
seniora, towarzystwo ruszyło w tany, bo jak 
się nie cieszyć ,kiedy wieś pięknieje. Takiej 
sali, jaką mamy teraz, nie musimy się już 
wstydzić ; piękna podłoga, kominek, świeże 

ściany, wyposażenie kuchni- to wszystko 
zachęca do organizacji okolicznościo-
wych imprez (od chwili oddania inwestycji 
w maju odbyło się ich tu już wiele). A i trak-
tów wiodących przez naszą wioskę mogliby 
nam pozazdrościć nawet mieszkańcy wielu 
miast. W tym roku pojawiły się też u nas 
dwa nowe przystanki: jeden nowoczesny 
na Wielkiej Drodze, drugi tradycyjny 

w centrum. Inwestycje 
cieszą mieszkańców, widać 
postęp i poprawę infra-
struktury. Radością napawa 
fakt, że w ostatnich latach 
pojawiają się też nowe 
domy, co świadczy o tym 
,że młodzi zostają w rodzin-
nych stronach. Do przy-
słowiowej pełni szczęścia 
brakuje nam jeszcze trochę 
( kanalizacja, termoizola-
cja budynku Domu Ludo-
wego, skwerek rekreacyjno-
-wypoczynkowy w centrum 
wioski ) , ale cierpliwie i na 
to, a może na coś więcej, 
poczekamy, bo jak mówi 
przysłowie” Nie od razu 
Kraków zbudowano”. 

Barbara Kruk

W 
s o b o t ę  1 0 
p a ź  d z i e r  n i k a 
2015  r. o godz. 
14.00 miesz kańcy 

zebrali się przy tzw. Rondzie 
(w kształcie trójkąta) w sercu 
Marcinkowic, aby uczestni-
czyć w niecodziennej uroczy-
stości poświęcenia odnowio-
nej drogi oraz wyremonto-
wanej sali w tutejszym Domu 
Ludowym. 

Uroczystość tę uświetnili 
przybyli goście: włodarze 
Gminy Radłów, pracow-
nicy Urzędu Miejskiego 
oraz GOK-u, radny Powiatu 
Tarnów. Aktu poświęce-
nia dokonał ks. Pazdan 
z Radłowa, wygłaszając przy 
tej okazji krótką ,lecz poucza-
jącą mowę z motywem drogi 
w tle. Głos zabrali również 
przybyli na uroczystość 
goście , a całości dopełniło 
uroczyste przecięcie wstęgi. 
Następnie zebrani udali się 
do Domu Ludowego, gdzie 
ksiądz poświęcił wyremonto-
waną salę. W miłej atmosfe-
rze ( wspomaganej ciepłem 
rozchodzącym się od nowego 
kominka) wszystkich miesz-
kańców i gości powitał nasz 
radny –Pan Janusz Lechowicz 
oraz Pani Lucynka Wódka- 
sołtyska .Po części oficjalnej 
zaczęło się wspólne biesia-
dowanie przy suto zastawio-
nym stole. Szefowa naszej 
wioski zgodnie ze staropolską 
tradycją, wyrażoną przysło-
wiem ”Czym chata bogata, 
tym rada”, zadbała i o jadło, 
i o napitek. Pomogły jej 
w tym miejscowe gospody-
nie znane z dobrych wypie-
ków i smacznego gotowania. 
Panowie zadbali o sprawy 
organizacyjno-porządkowe. 
O to , żeby było czym wznosić 
liczne toasty, zadbał sam nasz 

Świętowanie 
w Marcinkowicach

Podziękowania Pani Sołtys z Marcinkowic

S
erdecznie podziękowania kieruję do: Włodarzy 
Gminy Radłów Pana Burmistrza Zbigniewa Mączki, 
Pana Zastępcy Wiesława Armatysa i Pana Prze-
wodniczącego Rady Miejskiej w Radłowie Piotra 

Kapery, Pracowników Urzędu Miasta I Gminy, Pani Barbary 
Marcinkowskiej Dyrektor GCKiC, Pana Marka Podrazy 
Radnego Powiatu oraz Ks. Stanisława Pazdana za uświet-
nienie swoją obecnością naszej lokalnej uroczystości. 
Drogim Mieszkańcom Marcinkowic i Radzie Sołeckiej 
składam wyrazy wdzięczności za pomoc w przygotowaniu 
i udział w tak pięknym wydarzeniu. Naszemu Radnemu 
Panu Januszowi Lechowiczowi dziękuję za wsparcie oraz 
dofinansowanie tego wspólnego spotkania.

Lucyna Wódka 
Sołtys wsi Marcinkowice
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Marta Maślak, Joanna Małek

W 
dniach 5-10 października grupa 
uczniów PG w Radłowie wraz 
z nauczycielami języka angiel-
skiego przebywała we Francji 

na zaproszenie partnerskiej szkoły College 
Alcuin w Cormery. 

W trakcie tej wizyty mieliśmy niepowta-
rzalną okazję przenieść się w średniowieczne 
klimaty małych miasteczek i zamków 
w dolinie Loary, regionu nazywanego często 
„ogrodami Francji” lub „kolebką języka 
francuskiego”. Departament Indre-at-
-Lorrain, w którym leży nasza szkoła part-
nerska został w całości wpisany na presti-
żową Listę Światowego Dziedzictwa jako 
krajobraz kulturowy o wyjątkowej wartości 
historycznej. Naszą wizytę rozpoczęliśmy 
więc od zwiedzania lokalnych atrak-
cji turystycznych: monumentalnych, 
średniowiecznych zamków królew-
skich w Loches i Chinon oraz stolicy 
regionu Tours. Motywem przewod-
nim obu zamków była postać króla 
Karola VII Walezjusza (1403-1461). 
Dwunastowieczny zamek w Loches 
stanowił jego ulubioną rezydencję, 
którą następnie przekazał swojej 
faworycie Agnes Sorel (pierwszej 
w historii dworu francuskiego oficjal-
nej metresie władcy). Jego postać 
towarzyszyła nam także w Chinon, 
gdzie znajdowała się główna siedziba 
króla. Zamek ten związany jest także 

z inną ważną postacią historyczną. To właś-
nie tutaj przybyła ze swoją misją Joanna 
d’Arc namawiając Karola VII do utworzenia 
armii francuskiej i oswobodzenia kraju spod 
okupacji angielskiej. Oba zamki znacznie 
ucierpiały w czasie Rewolucji Francuskiej. 
Obecnie odrestaurowane zostały udostęp-
nione zwiedzającym. Kolejnym punktem 
programu było zwiedzanie Tours nazywa-
nego często miastem Świętego Marcina. 
Podziwialiśmy tutaj przepiękną gotycką 
katedrę Saint Gatien z zabytkowymi witra-
żami, Bazylikę Św. Marcina i średniowieczne 
domy budowane metodą szachulcową. 

Nasi gospodarze zadbali abyśmy mieli 
okazję wypróbować specjały wyśmieni-
tej kuchni francuskiej z których słynie 
region: sery, tarty, zapoczątkowane przez 
mnichów z Cormery ciasteczka macarons 
oraz powszechny tutaj quiche Lorraine. 

Odwiedziliśmy winnicę Couly 
Dutheil, gdzie obserwowali-
śmy proces produkcji wina 
i degustowaliśmy wyśmie-
nite gatunki(oczywiście 
młodzież bezalkoholowe) 
eksportowane do wielu 
krajów Europy. Podziemne 
korytarze powstałe w tym 
rejonie po wydobyciu kamie-
nia niezbędnego do budowy 
zamków zostały w dużej 
mierze przeznaczone właśnie 
na przechowywanie wina lub 
uprawę egzotycznych gatun-
ków grzybów. Wizyta w jednej 
z „mushroom cellars” uświa-
domiła nam jak czasochłonny 
i skomplikowany jest proces 
hodowli takich grzybów. 

Zabawnym akcentem 
okazała się wizyta w lokal-
nej manufakturze słodyczy. 
Śledziliśmy sposób ręcz-
nego wyrabiania cukierków 
o różnych smakach i zabar-
wieniu, karmelizowanych 
orzeszków i migdałów, a na 
koniec każdy wykonał dla 
siebie imponującego lizaka. 
Organizatorzy wymiany przy-
gotowali dla naszej młodzieży 
wiele ciekawych zajęć eduka-
cyjnych i integracyjnych. 
W ich trakcie uczniowie 
starali się opanować podsta-
wowe zwroty w języku fran-
cuskim, pracowali nad 
projektem perfekcyjnej szkoły 
zawierającej elementy polskie 
i francuskie oraz uczestniczyli 
w spotkaniu integracyjnym 
z rodzinami goszczącymi 
i przedstawicielami lokalnej 
prasy. Nie zabrakło też czasu 
na pełne emocji rozgrywki 
drużynowe w laserowy paint-
ball i zakupy w słynnej galerii 
Lafayette.

Krótki bo zaledwie pięcio-
dniowy pobyt w Cormery 
wypełniony był mnóstwem 
wrażeń. Wróciliśmy bogatsi 
o wiedzę związaną z historią 
regionu i atrakcjami tury-
stycznymi ale też doświad-
czenia kulturowe i nowe 
relacje z ludźmi, którzy 
traktowali nas jak członków 
rodziny. Czekamy z niecierp-
liwością na rewizytę uczniów 
z Cormery w Polsce. 

Radłów pojechał do... Francji
tematyka
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Hasło tegorocznego konkursu:

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia 
dostąpią…

(Mt 5, 8)

Cele konkursu:
1.  Przybliżenie postaci Bł. Karoliny Kózkówny jako wzoru 

do naśladowania. 
2.  Poznanie ideałów i wartości, którymi kierowała się 

w codziennym życiu i podczas
 walki o swoją wolność i godność.
3.  Rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia u dzieci 

i młodzieży oraz dorosłych.

Uczestników prosimy o wyrażenie przy pomocy tekstu 
poetyckiego lub obrazu własnych refleksji nawiązujących 
do hasła konkursu. Jury szczególnie doceni ciekawe pomy-
sły i osobiste przemyślenia.

Dla ułatwienia interpretacji tematu podajemy zagadnie-
nia, które mogą być inspiracją dla uczestników konkursu:

•  Przebaczenie odnawia każdego człowieka.
•  Miłosierdzie spotkaniem ponad podziałami.
•  Trzeba spojrzenia miłości, aby dostrzec obok siebie 

brata… Jan Paweł II
•  Błogosławiona Karolina przykładem troski 

o drugiego człowieka.
•  Bóg nas wzywa przez potrzebujących.
•  Nasze misyjne zaangażowanie. 

Formy konkursowe:
•  praca plastyczna – format i technika dowolna, 
•  prace poetyckie

Prace będą oceniane w kategoriach wiekowych:
•  klasy 0-III szkoły podstawowe – (tylko praca plastyczna);
•  klasy IV-VI szkoły podstawowe (praca plastyczna lub 

tekst poetycki);
•  gimnazja (praca plastyczna lub tekst poetycki);
•  szkoły ponadgimnazjalne (praca plastyczna lub tekst 

poetycki);
•  dorośli (praca plastyczna lub tekst poetycki).

Regulamin konkursu

Zgłoszenia udziału w konkursie wraz z podpisanym 
oświadczeniem i  podpisanymi pracami konkursowy-
mi należy przesłać lub dostarczyć osobiście do  dnia 
08 stycznia 2016 r. (decyduje data stempla pocztowe-
go) na adres:

Zespół Szkolno-Przedszkolny
Publiczne Gimnazjum im. Bł. Karoliny Kózkówny

w Woli Radłowskiej 67
33 –133 Wał –Ruda,
telefon: 14 6782038

•  Prace powinny być na odwrocie podpisane w sposób 
wyraźny i trwały (pisak niezmywalny). Nie należy ich 
składać i rolować. Mile widziana oprawa w passe – 
partout. 

•  Prace poetyckie należy przesłać w formie pisemnej 
oraz jeśli to możliwe w elektronicznej na adres poczty 
szkolnej: zspwr@interia.pl 

•  Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach konkursu 
telefonicznie lub listownie.

•  Prace niezgodne z wymogami regulaminu (niesamo-
dzielne, plagiaty, publikowane wcześniej, uczestniczą-
ce w innych konkursach lub zniszczone w transporcie) 
będą zdyskwalifikowane.

•  Prace przechodzą na własność organizatorów konkur-
su i nie będą zwracane autorom.

•  Decyzje Jury konkursu są ostateczne.
•  Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród – 11 marca 

2016 r. o godzinie 1000 w Publicznym Gimnazjum 
w Woli Radłowskiej

Zapraszamy!

Organizatorzy konkursu zachęcają dzieci, młodzież 
i osoby dorosłe do zapoznania się z Katechizmem Koś-
cioła Katolickiego, z Uczynkami miłosiernymi co do ciała, 
Uczynkami miłosiernymi co do duszy oraz z materiałami 
publikowanymi na stronie internetowej 
http://www.zspwolaradlowska.pl, http://www.pz.lap.pl, 
http://www.sce.pl, http: //www.gminaradlow.pl/

XIII Ogólnopolski  Konkurs Poetycko-Plastyczny 
Błogosławiona Karolino, świeć nam przykładem...

tematyka
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M
iejska Biblioteka Publiczna 
w Radłowie nieustannie stara się 
zaspokoić gusta nawet najbar-
dziej wymagających czytelników. 

Tylko w czwartym kwartale tego roku na 
zakup nowości wydano ponad dziesięć 
tysięcy złotych.

W ramach programu Biblioteki Naro-
dowej „Zakup nowości wydawniczych do 
bibliotek” Miejska Biblioteka Publiczna 

w Radłowie oraz jej filie 
wzbogaciły się o dzie-
siątki znakomitych litera-
ckich bestsellerów litera-
tury zarówno polskich jak 
i światowych autorów.

Tylko w czwartym kwar-
tale tego roku na nowości 
wydano ponad dziesięć 
tysięcy złotych. Wśród 
proponowanych czytel-
nikom nowych nabytków 
są książki z gatunku prozy 
kobiecej - klasyka powieści 
obyczajowych, romanse, 
a między nimi dziesiątki 
uznanych bestsellerów 
nagradzanych prestiżo-
wymi wyróżnieniami, 
w tym Nagrodą Nobla 
i polską Nike.

Warte uwagi są książki 
przygodowe, sensacyjne, 
historyczne oraz religijne, 
które ukazują niezwykłe 
wydarzenia i przemiany 

zachodzące w naszej rzeczywistości na 
przestrzeni ostatnich lat.

W ofercie nie brakuje nowych pozycji 
dla dzieci i młodzieży. Na najmłodszych 
czytelników czekają barwne trójwymiarowe 
książki zabawki,  bogate  w treści, rozbudza-
jące wyobraźnię,  a równocześnie bawiące 
swą oryginalnością. Warto zajrzeć do biblio-
teki, bo każdy miłośnik dobrej literatury 
znajdzie tu coś dla siebie. 

D
nia 3 listopada 2015 r. rozstrzyg-
nięto I Powiatowy konkurs na spot 
radiowy lub filmowy promujący 
bezpieczeństwo w ruchu drogowym, 

którego organizatorem był Zespół Szkół 
w Zabawie. Hasło tegorocznego konkursu 
brzmiało: „Po alkoholu rozum wysiada”.  
Jego idea wpisuje się w przypadające w tym 
czasie obchody Światowego Dnia Ofiar 
Wypadków Drogowych. Udział w konkursie 
zaktywizował młodzież do samodzielnego 
poszukiwania informacji i propagowania 
wiedzy na temat bezpiecznych zachowań 
w ruchu drogowym.

Spośród licznych spotów jury 
wyłoniło zwycięzców:

I miejsce – Natalia Dulian ze 
szkoły w Radłowie;
II miejsce – Tomasz Misiaszek, 
Michał Motyka ze szkoły w Żabnie;
III miejsce – Patrycja Papuga, 
Przemysław Matraj, Izabela Golec, 
Jakub Stepek, Aleksandra Galas 
ze szkoły w Zalasowej.

Wyróżniono także 9 spotów, spośród 
których internauci wyłonią zwycięzcę. 

Zachęcamy wszystkich do 
odwiedzenia naszej strony 
na Facebooku (https://www.
facebook.com/zszabawa) 
i oddanie głosu na swego 
faworyta. 

Wręczenie nagród odbę-
dzie się w Małopolskiej 
Wyższej Szkole Zawodowej 
dnia 16.11.2015 r. w czasie 
gali finałowej poświęconej 
tej tematyce. Radio RDN 
Małopolska objęło medialny 
patronat nad konkursem. 

I Powiatowy konkurs na spot radiowy lub filmowy promujący 
bezpieczeństwo w ruchu drogowym rozstrzygnięty

Bestsellery na 
jesienne wieczory

Wystawa prac 
Mateusza 
Nasiadki

W 
Miejskiej Biblio-
tece Publicz-
nej w Radłowie 
prezentowane 

były prace plastyczne utalen-
towanego radłowianina, 
Mateusza Nasiadki. Autor 
jest absolwentem radłowskiej 
szkoły podstawowej, Liceum 
Plastycznego w Tarnowie, 
a obecnie studentem wyższej 
uczelni.

Pierwsza, publiczna 
prezentacja prac Mateu-
sza Nasiadki miała miejsce 
w Zespole Szkół  w Radłowie, 
podczas promocji publikacji 
o Miejskim Klubie Młodych 
Pasjonatów Książki. Prezen-
towane prace w bibliotece 
cieszyły się sporym zaintere-
sowaniem. (zbm)

Mateusz Nasiadka podczas spot-
kania z młodzieżą w Zespole Szkół 
w Radłowie

tematyka
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W 
ubiegłym tygo-
dniu w Placówce 
Wsparcia Dzien-
nego dobiegł 

końca trwający od trzech 
miesięcy projekt KRAINA 
KREATYWNA, dofinan-
sowany ze środków Funda-
cji PGNiG im. I.  Łuka-
siewicza. Przez cały ten 
okres w Placówce Wspar-
cia Dziennego (jak i poza 
nią) staraliśmy się stworzyć 
jak najlepsze warunki dla 
wewnętrznego rozwoju 
wychowanków, rozumia-
nego jako odkrywanie 
i rozwijanie ich twór-
czych potencjałów i talen-
tów. Nasza działalność 

w ramach wspomnianego projektu 
opierała się głównie na koncepcji 
twórczej resocjalizacji, której głów-
nym celem jest kreowanie odmien-
nej tożsamości indywidualnej 
i społecznej u dzieci i młodzieży 
poprzez stymulowanie rozwoju 
struktur poznawczych i twórczych 
młodego człowieka oraz wypo-
sażenie go w nowe umiejętności 
i kompetencje umożliwiające mu 
nawiązanie poprawnych kontak-

tów międzyludzkich.
Cel ten udało się osiągnąć za pomocą 

atrakcyjnych i - wbrew pozorom -nieskom-
plikowanych zabiegów praktycznych, które 
przybrały metodyczną postać pracy teatral-
nej, muzycznej i plastycznej.

Warsztaty plastyczne umożliwiły uczest-
nikom projektu ekspresję własnych emocji 
(często tłumionych lub trudnych do werba-
lizacji) w formie ilustracji graficznej czy 
kompozycji przestrzennej (malarstwo, 
projektowanie, rzeźbienie). Ponadto nasi 
podopieczni mogli pobudzać swoją wyob-
raźnię i zgłębiać tajniki coraz bardziej popu-
larnych w ostatnim czasie metod dekoro-
wania przedmiotów takich jak decoupage 
czy scrapbooking. Wykonane arcydzieła 
nie tylko ozdobią wnętrze placówki i pokoi 

wychowanków, ale będą też świetnym 
podarunkiem dla najbliższych!

Pod okiem profesjonalnych muzy-
ków i aktorów wychowankowie rozwi-
jali także swoje talenty sceniczne. 
Warsztaty teatralne zaowocowały 
przedstawieniem teatralnym „Powrót 
Czerwonego Kapturka”, który wycho-
wankowie mieli przyjemność wystawić 
dla licznie zgromadzonych rodziców 
i społeczności lokalnej. Efekt warszta-
tów wokalnych zaprezentujemy już 13 
listopada podczas koncertu patriotycz-
nego „Młodzi Patrioci”. 

Finał projektu KRAINA KREATYWNA 
w Placówce Wsparcia Dziennego 
„Tworzyć to znaczy też kreować innych, wspierać ich 
w przekraczaniu barier nie mocy i rozpaczy”

tematyka
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Twórczymi metodami 
wychowania staraliśmy się 
także zainteresować rodziców, 
którzy otrzymali przygoto-
wane na tę okazję poradniki. 

 Zwieńczeniem projektu 
KRAIN KREATYWNA był 
konkurs na najpiękniejsze 
prace plastyczne. Komisja 
konkursowa kładła zatem 
główny nacisk nie tyle na 
ilość, co jakość i różnorodność 
wykonanych prac. Oceniała 
staranność, zgodność z zasto-
sowaną techniką i pomy-
słowość. Równie istotnym 
kryterium była frekwencja 
i aktywny udział we wszyst-
kich warsztatach twórczego 
rękodzieła jakie miały miejsce 
w ramach cyklu. Ostatecznie 
w konkursie zwyciężyły:

I m.  Ula Gębska,
II m.  Wioletka Stecz,
III m.  Gabrysia Kumięga.
wyr.  Weronika Żak

Serdecznie gratulujemy!
Mamy nadzieję, że 

doświadczenia zdobyte 
w ramach projektu KRAINA 
KREATYWNA przyniosą 
szereg korzyści wychowan-
kom Placówki Wsparcia 
Dziennego. Juz teraz możemy 
stwierdzić, że przyczyniły się 
one do wzrostu samooceny 
wśród naszych podopiecz-
nych, którzy niejednokrotnie 
przekonali się ile twórczego 
potencjału potrafią w sobie 
odnaleźć. 

Pamiętajmy że „tworzyć 
to też współdziałać w tworze-
niu siebie. Siebie lepszego, 
mądrzejszego, dojrzalszego.” 

D
yrektor, nauczyciele i uczniowie 
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego 
wraz z panią sołtys Woli Radłow-
skiej wyraża wdzięczność wszyst-

kim, którzy odpowiedzieli na nasz apel 
i uczestniczyli w zorganizowanym przez nas 
koncercie charytatywnym. Dziękujemy za 
wspólna modlitwę, za duchowe i finansowo 
wsparcie rodziny doświadczającej cierpienia 
i trudności życia codziennego. Wasza obec-
ność świadczyła o wielkim waszym sercu 
i otwarciu na pomoc drugiemu człowiekowi 
realizując piękne przesłanie naszego wiel-
kiego Polaka papieża Jana Pawła II: 

„Jedynie prawdziwy człowiek zauważy, 
potrzeby innego człowieka,
jedynie człowiek wielkiego serca  
wyciągnie doń pomocną dłoń” 

Słowa podziękowania kierujemy do 
księdza Rektora Wyższego Seminarium 
Duchownego w Tarnowie ks. dr hab. 
Andrzeja Michalika, księdza mgr Stani-

sława Śliwy, który jest opie-
kunem zespołu Genezaret 
za umożliwienie klerykom 
seminarium duchownego 
w Tarnowie uczestnicze-
nia w tym pięknym dziele 
pomocy bliźnim.

Słowa wdzięczności 
kierujemy do Koła Gospo-
dyń Wiejskich Wolanki 

na czele z panią Natalią Hermą za piękny 
występ i podtrzymywanie tradycji.

Słowa podziękowania składamy księżom 
proboszczom parafii Radłów, Zabawa i Woli 
Radłowskiej za ogłoszenie koncertu, słowa 
wdzięczności dla pracowników RDN Mało-
polska za objęcie patronatem medialnym 
naszego przedsięwzięcia.

Gorące słowa podziękowania skła-
damy Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli 
Radłowskiej, którzy kolejny raz nieodpłatnie 
wypożyczyli nam salę, pomagali w przy-
gotowaniu i uporządkowaniu sali. Podzię-
kowania składamy na ręce pana prezesa 
straży Stanisława Kotasińskiego i państwa 
Kogutów.

Miło jest nam również poinformować, 
że po zakończeniu koncertu rodzinie Graj-
durów przekazano kwotę w wysokości 
20.365,00 zł.

To dla nas wielka radość pracować 
w środowisku, które jest wrażliwe na 
potrzeby drugiego człowieka. 

Dziękują za udział 
i pomoc w koncercie 
charytatywnym

tematyka
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Monika Piekarz
Fot. Anna M. Kędzior

P
od takim tytułem 
w Zespole Szkół 
w Radłowie odbył się 
koncert poświęcony 

pamięci zmarłych artystów. 
Organizatorem koncertu było 
Gminne Centrum Kultury 
i Czytelnictwa w Radłowie. 
Celem przedsięwzięcia była 
prezentacja utalentowa-
nej muzycznie młodzieży 
z całego regionu oraz propa-
gowanie ponadczasowych 
utworów. Patronat hono-
rowy objął Burmistrz Miasta 

i Gminy Radłów – Zbigniew 
Mączka. Patronat medialny: 
Radio RDN, Tarnów TV, 
Temi, Gazeta Krakowska, 
RadłówTV oraz Kwartalnik 
Radło.

W czwartek 5.11.2015 r. 
przeprowadzone zostały 
przesłuchania solistów 
i zespołów, które zgłosiły 
się do konkursu. Wystę-
pom przysłuchiwało się 
jury w składzie: Wiesław 
Lizak – gitarzysta zespołu 

Breviter Band, dyrektor GCKiCz w Grębo-
szowie, Piotr Niedojadło – właściciel agencji 
artystycznej Art Piano oraz Kamil Patul-
ski – założyciel i perkusi-
sta zespołu 40% Bluesa, 
instruktor Gminnego 
Centrum Kultury w Żabnie. 
Podczas przesłuchań można 
było usłyszeć m. in. takie 
utwory jak: „O mnie się 
nie martw” Kasi Sobczyk, 
„Moje jedyne marzenie” 
Anny Jantar, „Hurt” – 
Johnyego Cascha, „She’s like 
the wind” Patricka Swayze, 
„Rehab” Amy Winehouse, 
„Man in the mirror” Micha-
ela Jacksona oraz „Unchain 
my heart” Joe Cockera.

WYNIKI:
Kategoria SOLIŚCI:
I miejsce  Wojciech Jackowiec
II miejsce Krzysztof Tyrcha
II miejsce Patrycja Jarmuła
Kategoria ZESPOŁY:
I miejsce – Nagroda Grand Prix 
Zespół Acrapella 
I miejsce JazzBanda
II miejsce Zespół Celebrations

Każdy z uczestników walczył o cenne 
nagrody. Nagrodą główną Grand Prix jest 
nagranie własnego demo w studiu nagrań 
oraz występ w programie DemoGramy 
w Radio RDN Małopolska. Do zdobycia były 
również warsztaty w STUDIO ROCKA Pawła 

Mazura oraz nagrody pieniężne. 
Mieszkańcy Gminy Radłów 
oraz zaproszeni goście mogli 
usłyszeć laureatów konkursu 
podczas Koncertu Finałowego 
„Wiecznie Żywi”, który odbył się 
w piątek 6 listopada w Zespole 
Szkół w Radłowie. Gościnnie 
wystąpili także: Rafał Traczyk 
i Łukasz Burgieł, Wojtek Kita, 
Kuba Gawełek, Grzegorz 
Gawełek oraz chór Gaudete. 
Mamy nadzieję, że konkurs 
„Wiecznie Żywi” na stałe wpisze 
się w kalendarz imprez GCKiC 
w Radłowie. 

„Wiecznie Żywi”
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Marek Urbanek

Z 
okazji Narodowego Święta Niepod-
ległości w Zespole Szkół w Radłowie 
odbyła się uroczysta akademia połą-
czona z przyrzeczeniem harcerskim 

15 uczniów szkoły podstawowej i gimna-
zjum. Ślubowanie w obecności harcmistrza 
Adama Zydronia z Hufca ZHP w Brzesku 
zakończyło okres próbny, w którym przyszli 
harcerze wykazali się niezbędnymi spraw-
nościami oraz poznali historię skautingu 
i jego symbolikę. Uczniowie gimnazjum 
pod kierunkiem nauczycieli Ewy Gibały 
i Anny Dziodzio przedstawili montaż 
słowno – muzyczny z elementami insce-
nizacji poświęcony polskiej tradycji walk 
niepodległościowych i współczesnemu 
pojmowaniu patriotyzmu. 

W dalszej części uroczystości rozstrzyg-
nięto i podsumowano wyniki IV Gminnego 
Konkursu Historycznego „I wojna światowa 
na Ziemi Radłowskiej” zorganizowanego 
przez dyrekcję Zespołu Szkół w Radłowie 

– Marka Urbanka i Piotra Malca. 
Patronat nad konkursem sprawo-
wał Burmistrz Radłowa Zbigniew 
Mączka. Trudne i bolesne doświad-
czenia naszych przodków z czasów 
Wielkiej Wojny zgłębiali ucznio-
wie z 3 gimnazjów i 4 szkół podsta-
wowych z terenu naszej gminy. 
Uczestnicy konkursu wykazali się 
rzetelną wiedzą historyczną.

Miłym akcentem kończącym 
uroczystość było wręczenie Srebr-
nej Odznaki za Zasługi dla Związku 
Żołnierzy Wojska Polskiego dyrek-
torowi Zespołu Szkół w Radłowie 
Markowi Urbankowi. W uroczy-
stości patriotycznej brały udział 
władze naszego miasta z Burmi-
strzem Zbigniewem Mączką i Przewodni-
czącym Rady Miejskiej Piotrem Kaperą na 
czele. Przybyli radni Rady Miejskiej w Radło-
wie, radny powiatowy Marek Podraza, Ks. 
Proboszcz Janusz Maziarka, przedstawiciele 
Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy 
Wojska Polskiego w Tarnowie z preze-

Święto Niepodległości
w Zespole Szkół w Radłowie

sem Zarządu pułkownikiem 
Edmundem Tyszką, władze 
OSP w Radłowie, kierownicy 
jednostek organizacyjnych 
Urzędu Miasta, dyrektorzy 
szkół oraz licznie reprezento-
wani rodzice. 

Wyniki gimnazjalistów:
I miejsce – Małgorzata Janicka 
(PG w Radłowie )
II miejsce – Dominik Radamski 
(PG w Radłowie)
III miejsce – Monika Łazarz 
(PG w Zabawie)

Szkoły podstawowe:
I miejsce – Łucja Baj 
(NSP w Niwce)
II miejsce – Joanna Kocoń 
(NSP w Biskupicach Radłowskich)
III miejsce  Filip Iwaniec 
(SP w Radłowie)
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Polska cała ”. Uczniowie klasy II wraz ze star-
szymi koleżankami swoim występem zabrali 
wszystkich zgromadzonych w „ podróż” 
po Polsce, recytując wiersze i śpiewając 
piosenki ukazujące uroki naszej Ojczyzny.

Piękno Polski jej tradycje, zwyczaje 
i kulturę podkreślały stroje ludowe „małych 
artystów”. Byli wśród nich: Krakowiacy, 
Kujawianka, Górale, Łowiczanka Kaszubi 
i Góralka z Żywiecczyzny. Dzieci zakończyły 
swój występ pouczającym morałem .

„Cudze chwalimy, swego nie znamy
Teraz już wiemy, co posiadamy!!!”
Następnie zostały ogłoszone wyniki 

Konkursu Recytatorskiego, który odbył się 
9 listopada również pod hasłem „Piękna 
nasza Polska cała”. Nagrody wręczył Prezes 
Stowarzyszenia Wiesław Głowa. Zwrócił 
się on również do wszystkich uczestników 

Biesiady, podkreśla-
jąc znaczenie wolnej 
i niepodległej Polski 
w życiu naszej Małej 
Ojczyzny.

Z wielkim zaan-
gażowaniem przy 
akompaniamencie 
p. Marka Piekuta 
popłynęły dźwięki 
dobrze znanych 
utworów patrio-
tycznych. Dodat-
kową atrakcją były  
recytacje wierszy 
przez pana Aleksan-
dra Stryczka, Stani-
sława Bratko i panią 

Teresę Burzawę, która przedstawiła scenę 
patriotyczną z „Wesela„ St. Wyspiańskiego. 
Gratulujemy im odwagi i udanych wystę-
pów.

To była prawdziwa biesiada! Naszemu 
spotkaniu towarzyszyła wspaniała atmo-
sfera, pieśni patriotyczne i tradycyjne 
polskie jedzenie. Był smalec, ogórki, 
domowy chleb, placki z „blachy” i ciasto 
drożdżowe .

Nie zabrakło czasu na rozmowy, wspo-
mnienia, refleksje… 

Więcej zdjęć na: 
https://www.facebook.com/

media/set/?set=a.1691704007
744707.1073741854.1594006

024181173&type=3
www.przybyslawice.net.pl

„Piękna nasza Polska cała”
Dorota Pochroń

W
spólne śpiewanie 
piosenek i pieśni 
patriotycznych 
w Dniu Niepod-

ległości to już tradycja 
w Niepublicznej Szkole im. 
„ Akcji III Most ” w Przyby-
sławicach. Mieszkańcy Przy-
bysławic i Pasieki Otfinow-
skiej tłumnie zbierają się, by 
wspólnie zaśpiewać „Pierwszą 
brygadę”, „O mój rozmary-
nie” i inne melodie dobrze 
znane Polakom. Oficjalny 
program obchodów rozpoczął 
się w Kościele Parafialnym 
mszą św. w intencji Ojczyzny. 
Poczet sztandarowy szkoły był 
obecny podczas mszy świętej 
i przemarszu pod pomnik ku 
czci przybysławskich bohate-
rów poległych za Ojczyznę.  
Harcerze złożyli tam kwiaty 
i zapalili znicze. 

Z zaproszonych gości 
zaszczycili nas swoją obecnoś-
cią Radny Powiatu pan Marek 
Podraza z małżonką , Radni 
Rady Miejskiej w Radło-
wie pan Piotr Śmiałkowski 
z żoną i pan Bogdan Bujak 
.Tegoroczne obchody święta 
Niepodległości przebiegały 
pod hasłem „Piękna nasza 

Wycieczka Seniorów do 
miasta królów Polski
Z „Bursztynami” i „Złotym 
Kręgiem” na Wawel

G
rupa seniorów z terenu gminy Radłów udała 
się na jednodniową, autokarową wycieczkę 
do Krakowa. Seniorzy bezpłatne zwiedzili 
wystawę „Wawel Zaginiony”, reprezenta

cyjne apartamenty królewskie, dziedziniec wawelski, 
Bazylikę Katedralną i Mariacką, a na koniec rozko
szowali się indywidualnym spacerem po krakowskim 
Rynku. Była to ostatnia wycieczka dla seniorów w tym 
roku. W okresie jesienno  zimowym zaplanowano 
wyjazdy do teatru, kina i baseny termalne. 
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E
dukację patriotyczną 
warto rozpocząć od 
najmłodszych lat, 
zwłaszcza, gdy znaj-

dziemy interesującą, dostoso-
waną do wieku formę prze-
kazu.   Nauczycielki Publicz-
nego Przedszkola w Radłowie, 
p. Renata Trytek i p. Renata 
Pochroń, zaproponowały przed-
szkolakom, z grupy sześciolat-
ków udział w grze miejskiej 
„Radłów moja mała Ojczyzna”. 
Głównym celem tego przed-
sięwzięcia było kształtowanie 
postaw patriotycznych wśród 
dzieci oraz wzbogacenie wiedzy 
o naszym mieście i jego histo-
rii, a także wyrabianie postawy 
szacunku dla tradycji i historii. 
Ponad to dzieci uczyły się orien-
tacji w przestrzeni, doskonaliły 
sprawność manualną i ruchową 
oraz ćwiczyły logiczne myśle-
nie. W dniu 12 listopada, tuż po Święcie 
Niepodległości, przy sprzyjającej pogodzie, 
podzieleni na 3 grupy wychowankowie 
radłowskiego przedszkola, w towarzystwie 
opiekunów i wspomagajacych ich harcerzy 
z ZS w Radłowie wyruszyli na trasę gry. 
Pierwszą grupę poprowadziła p. Renata 
Trytek, drugą p. Anna Dziodzio w trzecią 
p. dyrektor Ewa Tomaszewska. W wybra-
nych punktach naszego miasta: przy kościele 
parafialnym, na placu wokół pomniku 
„Bohaterów Września 1939r.” oraz obok 
pałacu, w parku, na uczestników gry czekało 
troje „agentów”. 

O histori miasta i kościoła, w nawiązaniu 
do wydarzeń z pierwszej wojny światowej  
i odzyskania przez Polskę niepodległości, 
opowiedział przedszkolakom Józef Trytek. 

W tym etapie gry dzieci 
miały odpowiedzieć na 
kilka pytań dotyczacych, 
między innym dotycza-
cych herbu Radłowa oraz 
porachować elementy 
i zbudowć z podełek 
gmach kościoła. Przy 
pomniku na grupy czekała 
ze zniczem p. Bernadeta 
Hajduk; tutaj harcerze 
zapoznali uczestników gry z historią 
miejsca i zaproponowali uczniom kolejne 
zadania, między innym układanie napisu. 
Następnie dzieci odśpiewały Hymn Polski 
i uczono pamięć poległych zapaleniem 
znicza. W parku, obok pałacu Dolańskich, 
na przedszkolaków czekała jako „agent” 

p. Katarzyna Baran – starszy kustosz 
radłowskiej Biblioteki. 

W tym punkcie gry dzieci zapoznały 
się z historią pałacu na tle wydarzeń 
historcznych, ogladając przygotwoane 
w tym celu fotografie. Jako zadanie 
dzieci miały policzyć kolumny oraz 
okna na frontonie pałacu. Po „zalicze-
niu” każdego z etapów kolejne grupy 
otrzymywały potwierdzenie od agenta, 
w postaci naklejki na kartę gry oraz 
zestaw puzzli i woreczek z guzikami. 
Etapem kończonym grę miejską były 

Gra miejska 
dla przedszkolaków

zajęcia w przedszkolu. Tutaj 
poszczególne grupy z zebra-
nych puzli musiały ułożyć trzy 
historyczne orły. W dalszej 
kolejności dzieci uczestni-
czyły w grach i zabawach 
zręcznościowych przygoto-
wanych przez drużynę harce-
rzy z radłowskiego Gimna-
zjum. Na zakończenie każdy 
przedszkolak biorący udział 
w grze został udekorowany 
medalem małego patrioty. 
Gra miejska dla przedszko-
laków była ważnym i cieka-
wym wydarzeniem, które 
obok walorów edukacyjnych 
i wychowawczych przynio-
sło dzieciom dużo radości 
i dobrą zabawę. 
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Gminne obchody Narodowego 
Święta Niepodległości

U
roczystości rozpoczęły się mszą 
świętą za ojczyznę w radłowskim 
kościele. Następnie u stóp pomnika 
Bohaterów Września 1939 roku, 

w otoczeniu żywych chryzantem, które prze-
trwały od Święta Zmarłych, wkomponowały 
się biało-czerwone wieńce tworząc klimat 
zadumy nad tymi, którzy polegli za wolność 
naszej ojczyzny. 

- Bardzo dziękuję wszystkim przybyłym 
na tę ważną uroczystość narodową. Wasza 
obecność świadczy o żywym patriotyźmie, 
który pięknie pielęgnujemy w naszej gminie. 
Podczas niedawnego Święta Zmarłych, pod 
pomnikami z I i II wojny światowej paliło 
się mnóstwo zniczy. Dziękuję wszystkim za 

pamięć, również w tej formie. Cieszmy się, że 
dziś możemy korzystać z wolności, poruszać 
się swobodnie po całym świecie, że możemy 
mówić to, co chcemy. Cieszmy się w duchu 
patriotyzmu, który jest w nas... - podkreślił 
w swoim wystąpieniu burmistrz Zbigniew 
Mączka.

Uroczystości towarzyszyły liczne poczty 
sztandarowe oraz wspólne śpiewanie pieśni 
patriotycznych przy akompaniamencie 
orkiestry dętej OSP w Radłowie. Dodatkową 
oprawę muzyczną zaprezentowali: nauczy-
ciel Paweł Jachimek z młodzieżą oraz grupa 
Celebrations z Zespołu Szkół w Radłowie. 
Kompanię Honorową strażaków poprowadził 
komendant gminny Ksawery Stefańczyk. 
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W 
piątkowy wieczór 
13 listopada licz-
nie zgromadzeni 
Goście- miesz-

kańcy gminy jeszcze raz 
przeżyli spotkanie z historią 
heroicznej walki polskiego 
narodu o niepodległość. 

W Bibliotece Publicz-
nej w Radłowie odbył się 
„Wieczór Patriotyczny- 
Młodzi Patrioci”, podczas 
którego wychowanko-
wie Placówki Wsparcia 
Dziennego zaprezentowali 
program artystyczny, stano-
wiący kulminację Obchodów 
Narodowego Święta Niepod-
ległości w gminie. Wystąpili 
także aktor tarnowskiego 
teatru Piotr Hudziak oraz 
tarnowski duet Acrapella. 
O oprawę muzyczną zadbał 
Piotr Niedojadło- ubierając 
słowa historii oraz pieśni 
patriotycznych w brzmienia 
fortepianu.

W spotkaniu udział wzięli 
także burmistrz Miasta Pan 
Zbigniew Mączka, kierow-
nik gminnej oświaty Pan 
Konrad Rudziński, Dyrektor 
Gminnego Centrum Kultury 
i Czytelnictwa w Radłowie 
Pani Barbara Marcinkowska, 
Rodzice, Nauczyciele i Przy-
jaciele PWD. 

Serdecznie dziękujemy 
wszystkim za wspólnie 
spędzony wartościowy czas, 
wzruszenia i niezapomniane 
emocje. Szczególne wyrazy 
wdzięczności składamy 
na ręce Pana Zbigniewa 
Marcinkowskiego- za 
gościnę w murach Biblio-
teki, pomoc w organizacji  
i osobiste zaangażowanie 
oraz Pani Annie. M. Kędzior 
za filmowe uwiecznienie 
wydarzenia. 

Wieczór Patriotyczny 
z Placówką Wsparcia 
Dziennego „A Biały Orzeł w słońcu kwiatów 

Przyleciał, by go ująć w dłonie…”
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Urszula Szczupał

D
nia 28 października 2015 roku 
w Jadownikach Mokrych odbył się 
już po raz XIII Konkurs Piosenki 
Religijnej. Z każdym rokiem konkurs 

staje się coraz bardziej popularny i pozyskuje 
nowych artystów. Myślą przewodnią tego-
rocznego konkursu było hasło „ Przyjaciele 
Pana Boga- święci i błogosławieni”. 

Gospodarzem spotkania był Ośrodek 
Opiekuńczo - Rehabilitacyjny dla Dzieci 
i Młodzieży Niepełnosprawnej w Jadowni-
kach Mokrych. W tym roku konkurs został 
objęty Honorowym Patronatem Księdza Abp. 
Józefa Kowalczyka - Prymasa Seniora, który 
był gościem honorowym imprezy. Z terenu 

naszej gminy w konkursie wzięły udział 
dzieci klasy 2a Zespołu Szkół w Radłowie 
i uczniowie Zespołu Szkoły Podstawowej 
i Przedszkola w Niwce. Uczestnicy konkursu 
prezentowali piosenki opowiadające o świę-
tych i błogosławionych, a także o tym jak 
żyć by zostać świętym. 

Wszystkie zespoły w nagr o dę otrzymały 
pamiątkowe statuetki Świętego Jana Pawła 
II, dyplomy oraz słodycze. Dla artystów 
nagrodą było również pamiątkowe zdję-
cie z honorowym gościem Księdzem Abp. 
Józefem Kowalczykiem. Opiekę nad dziećmi 
z Radłowa sprawowały panie Urszula Szczu-
pał i Anna Dziodzio, a nad uczniami z Niwki 
pani Zofia Juchno- Bąk. Piękne, pamiątkowe 
zdjęcia dla nas wykonała pani Anna M. 
Kędzior. 

XIII Konkurs Piosenki Religijnej
„ Śpiewać każdy może”
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16 
listopada 2015r. w auli 
Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Tarnowie 
odbyło się uroczyste wręcze-

nie nagród w I Powiatowym konkursie 
na spot radiowy lub filmowy promujący 

bezpieczeństwo w ruchu drogowym, którego 
organizatorem był Zespół Szkół w Zabawie. 
Hasło tegorocznego konkursu brzmiało: „Po 
alkoholu rozum wysiada”. Jego idea wpisuje 
się w przypadające w tym czasie obchody 
Światowego Dnia Ofiar Wypadków Drogo-

Krzysztof Kucharski

P
odczas wakacji 
w Zespole Szkolno 
– Przedszkolnym 
w Biskupicach Radło-

wskich przeprowadzone 
zostały prace remontowe, 
które objęły m.in. cyklinowa-
nie i lakierowanie parkietów 
w sali gimnastycznej, szatni 
i sekretariacie zespołu, a także 
gipsowanie i malowanie ścian 
w tych pomieszczeniach oraz 

w sali gdzie zlokalizowana jest świetlica 
szkolna. Wymalowana i odnowiona sala 
gimnastyczna jest dla uczniów atrakcyj-
nym miejscem do czynnego uprawiania 
sportu, a sekretariat szkoły z nowym wypo-
sażeniem stanowi godną wizytówkę naszej 
placówki. 

Dodatkowo odnowiona została szatnia, 
gdzie uczniowie mają możliwość przebrania 
się przed i po lekcjach wychowania fizycz-
nego oraz pomieszczenie świetlicy szkolnej. 
To już kolejny rok, kiedy wakacje stają się 
czasem wytężonej pracy zaangażowanych 
osób w to, aby budynek zespołu miał atrak-

cyjny i nowoczesny 
wygląd. Do tej pory 
zostały odnowione 
wszystkie sale lekcyjne, 
sanitariaty, korytarze 
szkolne, szatnia oraz 
pomieszczenia wyko-
rzystywane przez 
przedszkole. 

Wszystkie prace 
były możliwe dzięki 
staraniom Zarządu 
Stowarzyszenia na 
Rzecz Wsi Biskupice 
Radłowskie, który dba, 
aby uczniowie mieli 
bardzo dobre warunki 
do nauki. 

„Po alkoholu rozum wysiada”

wych. W tym dniu uczniowie 
gimnazjum wzięli również 
udział w programie eduka-
cyjnym z zakresu bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego „Road 
Show”. 

Czas remontów!
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W 
Bibliotece Jagiel-
lońskiej w Krako-
wie odbyła się 
w pażdzierniku 

uroczystość z okazji 75. 
rocznicy urodzin profesora 
Franciszka Ziejki. Urodzi-
nowe spotkanie było m.in. 
okazją do promocji najnow-
szej książki Jubilata.

W książce tej profesor F. 
Ziejka zebrał kilkanaście napi-
sanych głównie w ostatnich 
latach tekstów, poświęconych 
wielkim bohaterom narodo-
wym (Pułaski, Kościuszko), 
artystom i pisarzom (Chopin, 
Wyspiański, Żeromski, 
Reymont) oraz wybitnym 
twórcom naszej narodo-
wej kultury, którzy trwale 
wpisali się w naszą historię. 
Wszystko wskazuje na to, 
że żaden z bohaterów tych 
tekstów nie marzył o sławie, 
każdy robił natomiast to, co 
uznał za swój święty obowią-
zek. Czyny i dzieła jednych 
przetrwały próbę czasu, 
innych popadły w niepamięć, 
nie zawsze zresztą z winy 
twórców (jak choćby Pano-
rama Tatrzańska). Książka 
dostępna jest w radłowskiej 
bibliotece, którą z satysfakcją 
polecamy! (zbm)

Nowe dzieło naszego rodaka 
– profesora Franciszka Ziejki

M
iło nam poinfor-
mować, że uczest-
nik zajęć terapeu-
tycznych Środowi-

skowego Domu Samopomocy 
w Siedlcu, Pan Mariusz Wiatr 
zajął II miejsce w Przeglądzie 
Poezji, Pieśni i Piosenki 
Patriotycznej „POD 
SKRZYDŁAMI 
ORŁA” w Nowym 
Sączu.

O p r ó c z 
wielkiej satys-
fakcji i sporej 

Sukces recytatorski uczestnika ŚDS w Siedlcu
dawki przeżyć, Pan Mariusz 
przywiózł również ze sobą 
wspaniałe nagrody rzeczowe. 
Podczas występu naszemu 
uczestnikowi towarzyszyła 
również publiczność ze 
Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Siedlcu, 

która wspierała i dopin-
gowała swego repre-

zentanta. 
S e r d e c z n i e 

g r a t u l u j e m y  
i życzymy dal szych 
sukcesów!
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To 
już dziesiąta, jubi-
leuszowa edycja 
konkursu Inno-
vator Małopolski, 

w ramach której w 7 katego-
riach zostaną nagrodzone 
najbardziej innowacyjne 
małopolskie przedsiębior-
stwa. Zgłoszenia można skła-
dać do 31 grudnia 2015 r.

Kto może wziąć 
udział i jak 
wystartować?
Konkurs ruszył 16 listo-

pada 2015 r. i przeznaczony 
jest dla wszystkich mikro, 
małych i średnich przed-
siębiorców, posiadających 
siedzibę firmy na terenie 
Województwa Małopolskiego. 
Do konkursu można zgłosić 
nowy produkt, innowacyjną 
usługę  lub nowatorski sposób 
prowadzenia działalności 
gospodarczej.

Zgłoszone do konkursu 
produkty i technologie 
powinny wpisywać się w 7 
kategorii, które odzwiercied-
lają następujące inteligentne 
specjalizacje Województwa 
Małopolskiego tj.: nauka 
o życiu, energia zrówno-
ważona, technologie infor-
macyjne i komunikacyjne, 
chemia, produkcja metali  
i wyrobów metalowych 
oraz wyrobów z mineral-
nych surowców niemeta-
licznych, elektrotechnika  
i przemysł maszynowy, 
przemysły kreatywne i czasu 
wolnego. 

Warunkiem uczestnictwa 
jest wypełnienie formula-
rza online dostępnego na 
stronie www.innovator-
malopolski.pl, a następnie 
wysłanie go do 31 grudnia 
2015r. drogą elektroniczną  
i tradycyjną na adres biura 
konkursu.

Konkurs będzie reali-
zowany w dwóch etapach. 
W pierwszej części zostaną 
zweryfikowane formularze 
konkursowe złożone przez 
uczestników. Jeśli zgłosze-

nia będą poprawne, to specjalne grupy 
robocze ds. Małopolskich Inteligentnych 
Specjalizacji dokonają ich analizy. Na ich 
podstawie do kolejnego, drugiego etapu 
jury wybierze po 3, w każdej z 7 kategorii 
branżowych. W tej części nastąpi również 
wizytacja audytorów w siedzibie firmy 
i sporządzenie raportu przekazywanego 
kapitule konkursu.

Główną nagrodą w konkursie jest: tytuł 
Innovatora Małopolski, statuetka z pamiąt-
kowy dyplomem oraz szeroka akcja promo-
cyjna w mediach. Laureaci będą mogli 
posługiwać się logiem konkursu przez 
okres 2 lat.

- Tytuł Innovatora Małopolski otworzył 
dla nas nowe możliwości biznesowe. Udział 
w konkursie spowodował, że produkty oraz 
marka naszej firmy zaczęły być bardziej 
rozpoznawalne. Utwierdza nas to w prze-
konaniu że warto dalej podążać w kierunku 
inwestowania i rozwijania innowacji 

– mówi Zbigniew 
Dobrowolski, Prezes 
Dodd-Inwest / Laureat 
w kategorii mikro firma 
w konkursie INNO-
VATOR MAŁOPOL-
SKI 2011 za OZO - 
naturalne kosmetyki 
z ozonowaną oliwą (bez 
parabenów).

Więcej informacji 
o konkursie znajdziemy 
na stronach Centrum 
Transfer Technologii 
Politechniki Krakow-
skiej oraz na oficjalnej 
stronie konkursu www.
innovatormalopolski.pl.

Innovator Małopolski 
to konkurs dla najlep-
szych, najbardziej nowa-
torskich przedsiębiorstw  
z Województwa Małopol-
skiego organizowany od 
10 lat przez Centrum 
Transferu Technologii 
Politechnika Krakow-
ska (CTT PK) wspólnie 
z Urzędem Marszał-
kowskim Województwa 
Małopolskiego. 

Głównym przesła-
niem konkursu jest 
promocja i zachęcanie 
firm do poszukiwania 
nowatorskich rozwią-
zań technologicznych. 

Projekt dofinansowany jest przez Komisję 
Europejską. Dzięki konkursowi CTT PK 
od 2006 roku pomogło rozwinąć się wielu 
przedsiębiorstwom. Wśród nich znalazły się 
m.in.: WIMED Oznakowanie Dróg Sp. z o.o. 
(za konsekwencję we wdrażaniu rozwią-
zań innowacyjnych w przedsiębiorstwie), 
SILVERMEDIA Sp. z o.o. (kompleksowe 
rozwiązanie do wspierania diagnostyki 
kardiologicznej SILVERMEDIC-CARDIO), 
BOLARUS S.A. (za innowacyjny system 
ochrony żywności wykorzystujący nanotle-
nek tytanu). 

Więcej informacji: www.innovatorma-
lopolski.pl Facebook: EnterpriseEurope-
NetworkPolskaPoludniowa 

W przypadku pytań zapraszamy 
do kontaktu:
Grzegorz Kolasiński
grzegorzkolasinski@2beunique.pl
+48 504 041 528

Ruszył konkurs na najbardziej
innowacyjne przedsiębiorstwo Małopolski
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Fot. Zbigniew Marcinkowski

Na 
andrzejkowe spotkanie, 
które odbyło się 21 listo-
pada w biskupickim domu 
kultury, organizatorzy przy-

gotowali stosowny do tej okazji klimat 
pomieszczeń oraz: wróżby, horoskopowe 
przepowiednie, wspólne śpiewanie piosenek 
biesiadnych, kosztowanie ciast z własnego 
wypieku, a także rozkoszowanie się lokal-
nym specjałem a’la strogonow.

Spotkaniu towarzyszyła subtelna 
oprawa muzyczna Romana Siwieckiego 
„Silvera Romano”. Podczas andrzejkowej 
soboty, uczestnicy zabawy zaproponowali, 
by częściej się spotykać w miejscowym 
domu kultury. Od najbliższego karna-
wału, w placówce kultury odbywać się 
będą „biskupickie potańcówki”. W ramach 
spotkań planuje się prezentacje i wystawy 
artystyczne. Za miłą, sobotnią zabawę 
wszystkim uczestnikom serdecznie dzię-
kujemy! 

Wróżby, przepowiednie, 
chóralne śpiewy 
i taneczna biesiada
Andrzejkowy wieczór dla seniorów
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Monika Wybraniec
www.przybyslawice.net.pl

W 
czwartek, 19 listo-
pada, w Niepub-
licznej Szkole 
w Przybysławi-

cach odbyło się spotkanie 
uczniów gimnazjów z terenu 
gminy Radłów w związku 

ze Światowym Dniem Rzucania Palenia 
Tytoniu. 

Rozpoczęło się ono inscenizacją, która 
dotyczyła szkodliwości palenia papierosów 
przez młode osoby. Następnie młodzież 
wzięła udział w quizie. Rywalizacja na 
wesoło pokazała, iż młodzi ludzie mają świa-
domość zagrożeń wynikających z nałogu, 
jakim jest palenie tytoniu. 

Kolejnym punktem był „Sąd nad Papie-
rosem”. Oskarżony w sprawie, tytułowy 

Papieros, został skazany na dożywocie. 
W sytuacji, kiedy zagraża życiu, nie 
tylko czynnych, ale i biernych palaczy, 
nie mogło być innego wyroku. 

Po zakończonej rozprawie uczniowie 
w grupach wykonywali plakaty na jeden 
z wylosowanych przez siebie tematów, 
a dotyczyły one, między innymi tego, 
dlaczego młodzi ludzie palą czy jakie są 
skutki palenia. Warto nadmienić, iż była 
to zabawa integrująca, gdyż młodzież 
losowała stanowiska pracy. W ten 
sposób mogła się poznać i współdziałać 
w tworzeniu wspomnianych plakatów. 

Na zakończenie głos zabrała zapro-
szona przez organizatorów pani Kata-
rzyna Bednarska z Ośrodka Zdrowia 
w Zabawie, która zwróciła uwagę na 

szkodliwość palenia tytoniu, opowiedziała, 
miedzy innymi o trujących związkach 
znajdujących się w dymie papierosowym 
i samym papierosie. 

Ostatnim punktem spotkania było 
wręczenie wykonanych przez uczniów 
szkoły w Przybysławicach ulotek – zakładek 
zniechęcających do sięgania po papierosy 
oraz wykonanie pamiątkowego zdjęcia.

Całe spotkanie przebiegło w miłej oraz 
twórczej atmosferze. 

Przybysławice: Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu 

Anną i jej rodzeństwem zajmowała się sios
tra matki Maria, która wróciła z Syberii pier
wszym transportem repatriantów. W domu 
panowała dyscyplina, wpajana była miłość 
do kultury i ojczyzny. Pani Maliszewska 
zdobyła staranne wykształcenie. Ukończyła 
Szkołę Podstawową w Radłowie, Liceum 
Pedagogiczne w Tarnowie  a następnie 
Studium Nauczycielskie w Krakowie na 

kierunku filologia polska. W latach 
19621969 pracowała w Woli 
Radłowskiej, a następnie do 1997r. 
w Szkole Podstawowej w Radłowie. 

Uczyła języka polskiego i pełniła 
funkcję zastępcy dyrektora szkoły, 
a w późniejszym czasie została zcą 
gminnego dyrektora d/s wychowaw
czych. Za swoje zasługi otrzymała 
Nagrodę Kuratora (1975), a także 
Złoty Krzyż Zasługi za 20 letnią 
wyróżniającą pracę pedagogiczną 
(1983) nadany przez Radę Państwa. 
Uczniowie wspominają ją, jako bardzo 
wymagającą nauczycielkę, dla której 
przekazanie rzetelnej wiedzy było 
priorytetem. Nauczyciele z którymi 
współpracowała, zapamiętali ją 
jako wyrozumiałą, uczynną i wierną 
przyjaciółkę. Prywatnie była żoną i 
matką trójki dzieci. 

Przeżyła wiele pięknych chwil, choć 
tragedie życiowe ją bardzo doświadczyły. 
Śmierć trójki dzieci odcisnęła na niej 
głębokie piętno, z którym próbowała 
radzić do końca życia. Pani Anna Malisze
wska zmarła po długiej i ciężkiej chorobie 
w Święto Odzyskania Niepodległości. Na jej 
pogrzeb przybyło wiele osób. Niech spoc
zywa w pokoju. 

Teresa Urbanek

P
ani Anna Malisze-
wska urodziła się 
2 3 . 0 2 . 1 9 4 4 r.  w 
Radłowie. Była trzecim 

dzieckiem Józefy i Stanisława 
Budyńskich. Ojciec zmuszony 
był uciekać przed Niemcami 
aż pod Stanisławowo (obecna 
Ukraina), gdzie przebywał 
do zakończenia II wojny 
światowej. Po powrocie do 
domu prowadził szynk i trafik. 
W późniejszym czasie,  kiedy 
władza ludowa zawłaszczyła 
ich własność rozpoczął 
pracę w Zakładach Celu
lozy w Niedomicach. Mama 
pracowała w tutejszej szkole 
podstawowej. Uczyła na dwie 
zmiany, prowadziła ZHP, chór a 
także wraz z Ligą Kobiet i OSP 
przygotowywała sztuki teat
ralne. Nie miała dużo czasu dla 
swoich rodzonych dzieci. Panią 

Kilka słów...
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Łukasz Burgieł

19 
l i s t o p a d a 
w Zespole 
Szkół w Zaba-
wie odbył się 

gminny konkurs piosenki 
o tematyce jesiennej. 
W zmaganiach wzięli udział 
mali artyści z przedszkoli 
gminy Radłów. Celem tego 
wydarzenia było wspieranie 
i rozwój zainteresowań wokal-
nych u dzieci w wieku przed-
szkolnym. Występy uczestni-

ków oceniało jury stworzone z profesjonal-
nych muzyków, którzy obradowali w składzie: 
p. Barbara Marcinkowska (przewodnicząca 
jury), p. Karolina Gruszkowska oraz p. Rafał 
Traczyk. Po długich obradach wyłoniono 
zwycięzców:

Kategoria dzieci młodszych 
34 lata:
I miejsce: Maja Molczyk i Patrycja 
Strojna (ZSPi P w Niwce)
II miejsce: Natalia Żmuda  
(ZS w Zabawie),  
Aleksandra Filińska (PP w Radłowie)
III miejsce: Lilianna Kijak  
(ZS-P w Woli Radłowskiej),

Dawid Kozioł (ZS w Zabawie)

Kategoria dzieci starszych  
56 lat:
I miejsce: Agnieszka Czader  
(ZS-P w Woli Radłowskiej)
II miejsce: Anna Wielbłąd  
(NP w Pasiece Otfinowskiej)
Eryk Pyrczak (ZS-P w Woli 
Radłowskiej)
III miejsce: Julia Małek  
(NP w Pasiece Otfinowskiej)

Małym artystom gratulujemy sukce-
sów i życzymy wytrwałości w rozwijaniu 
muzycznych talentów! 

Fot. Anna M. Kędzior

P
odczas XV sesji Rady 
Miejskiej w Radłowie 
ślubowanie złożył 
nowo wybrany Radny 

z Biskupic Radłowskich pan 
Zbigniew Madej. Na sesję przy-
była również drużyna trenera 
Marka Kowalika, która zdobyła 
mistrzostwo Małopolski 
w turnieju „Z PODWÓRKA 
NA STADION O PUCHAR 
TYMBARKU”. Kapitan 
drużyny Tomasz Liro prze-
kazał puchar oraz zwycię-
ską piłkę na ręce burmistrza 
Zbigniewa Mączki. Burmistrz 
Radłowa pogratulował druży-
nie zwycięstwa przekazał czek 
oraz pamiątkowe upominki 
i słodycze. 

Mistrzowie Małopolski 
na Sesji Rady Miejskiej

Gminny konkurs piosenki ,,Jesienne nutki”
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Tekst i fot. 
Zbigniew Marcinkowski

W 
Bibliotece Publicznej w Wał-
-Rudzie 26 listopada odbył 
się wernisaż wystawy ręko-
dzieła prac lokalnych twórców. 

Prezentowane dzieła związane są też m.in. 
ze zbliżającym się okresem bożonarodze-
niowym. Aż piętnastu twórców udało się 
zaprosić Annie Kosiatej – kier. biblioteki, 
którzy zechcieli zaprezentować swoje prace. 
Otwarciu wystawy rękodzieła towarzyszył 
znakomity recital znanego w regionie arty-
sty Piotra Kity. Pomysłowe zorganizowa-
nie wystawy oraz scenografia bibliotecz-
nych pomieszczeń i wyśmienita oprawa 
muzyczna, zostały docenione przez licznie 

przybyłą publiczność, a szczególnie przez 
sołtysa Wał-Rudy Jerzego Pajdę, który 
wzorcowo wspiera działalność miejscowej 
biblioteki. Był to w pełni udany artystyczno-
-muzyczny wieczór. 

A oto autorzy niezwykłych prac: Maria 
Gałkowska – Wał-Ruda, Zofia Patulska – 
Wał-Ruda, Justyna Kopacz – Wał-Ruda, 
Katarzyna Pyzińska - Wał-Ruda, Alicja 
i Stanisław Niziurscy – Wał-Ruda, Magda-
lena Hajdas – Wietrzychowice, Agnieszka 
Pietras – Wola Radłowska, Agata Kraw-
czyk – Wola Radłowska, Lucyna Kosman 
– Biskupice Radłowskie, Teresa Wilkosz 
– Zabawa, Maria Augustyn - Zabawa, 
Krystyna Augustyn – Zabawa, Ewelina 
Kądzielawa – Wał-Ruda, Grzegorz Jani-
cki – Jadowniki Mokre i Damian Mączka 
– Wał-Ruda. 

Otwarcie wystawy 
w Wał-Rudzie
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O walorach przyrodniczych gminy Radłów nie trzeba przypominać. Warto natomiast wspomnieć o
prawdziwych skarbach przyrody jakie tu występują. Dla takich gatunków jak pójdźka, modliszka czy sóweczka,
miłośnicy obcowania z naturą gotowi są przebyć wiele kilometrów aby móc je poobserwować. Miejscowi nie muszą w
tym celu tułać się po Polsce wystarczy, że wytężą wzrok.

Skarby Radłowskiej przyrody czyli cudze chwalicie ...

Pójdźka, mniejsza od gołębia o dużej zaokrąglonej głowie, nie sposób pomylić ja z inną sową. Dawniej pospolita,
obecnie jej populacja drastycznie zmalała. Kiedyś gniazdowała w starych wierzbach lub na strychach stodół, obecnie ze
względu na brak takich siedlisk najczęściej wykorzystuje wnęki w budynkach. Poluje na gryzonie, dżdżownice, owady
i ptaki. Choć jest pożyteczna to ze względu na stare przysłowia nie cieszy się dobra opinią. Rzekomo nawoływać miała:
pójdź pójdź w dołek pod kościołek, powiedzenie to należy włożyć pomiędzy mity, tak samo jak te o mądrości sów, które
tak naprawdę nawet nie dorównują inteligencją ptakom krukowatym. W gminie Radłów od lat pójdźki mieszkają blisko
ludzi i jak dobre duszki pilnują aby populacja gryzoni nie rosła w siłę.

Pod lasem na nas łonecznionych łąkach Brzeźnicy wygrzewa się modliszka. Jej kamuflaż jest  perfekcyjny, z
odległości jednego metra trudno odróżnić ją od roślin, na których przesiaduje. Pozostając w pozycji przypominającej
modlącą się osobę (stąd nazwa) czyha na owady szukające spoczynku.  Trójkątna głowa, wielkie oczy i tułów sprawiają
wrażenie istoty z kosmosu. Modliszka wpisana jest do Polskiej czerwonej księgi zwierząt jako gatunek bardzo rzadki i
ginący w Europie Środkowej.

Mierząca tylko 15-18cm długości ciała sóweczka jest najmniejszą sową Europy. Zasiedla stare  i duże lasy. Poluje na
ptaki nawet te trochę większe od niej jak kosy czy dzięcioły. Nie gardzi myszami i owadami. Sóweczka prowadzi
dzienny tryb życia, przebywając wysoko w koronach drzew.  Gnieździ się w dziuplach wykutych przez dzięcioła.
Niektóre osobniki wykazują małą płochliwość, pozwalając obserwować się z bardzo bliska. W Lasach Radłowskich
gatunek ten po raz pierwszy stwierdzono w 2014 roku.

Tekst i zdjęcia
Daniel Kopacz

pójdźka odpoczywająca na drzewie zaciekawiona pódźka spoglądająca z dachu

modliszka

sóweczka

sóweczka
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Karolina Jasek, fot. Zb.M.

N
iezwykle pouczający okazał 
się wyjazd klas starszych IV 
– VI do biblioteki mieszczą-
cej się w centrum Radłowa. 

Piątkowe przedpołudnie obfitowało w 
niezwykle ciepłą i przyjazną atmosferę 
przede wszystkim za sprawą organiza-
torów: Zbigniewa Marcinkowskiego i 
Katarzyny Baran. Liczne konkursy z 
nagrodami, nauka piosenki o wartoś-
ciach książek czy przybliżenie zasad 
funkcjonowania i rozmieszczenia zbio-
rów biblioteki – to tylko najważniejsze, 
a zarazem najciekawsze punkty wizyty. 
Nasi uczniowie mieli okazję nie tylko 

podziwiać liczne i wartościowe książ-
kowe ekspozycje, ale również posłuchać 
o ciekawych kulturalnych wydarze-
niach organizowanych w radłowskiej 
bibliotece. Ważnym i godnym zauwa-
żenia jest fakt, że miejska biblioteka 
mieści się w ścisłej czołówce najlep-
szych bibliotek w Polsce – co oczywi-
ście nie uszło uwadze naszym uczniom 
wnikliwie obserwującym wyposażenie 
placówki. Naszą niecodzienną wizytę 
zwieńczyła degustacja pysznych pier-
ników, jak również możliwość nie tylko 
wypożyczenia interesujących nas ksią-
żek, ale i założenia karty bibliotecznej 
gwarantującej posiadanie – choć na 
chwilę – wielu książkowych pozycji 
rozwijającej naszą wyobraźnię. 

Z wizytą 
w radłowskiej 
bibliotece
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WŁÓCZYKIJE zapraszają na Nordic Walking!

START  Dom Ludowy w Brzeźnicy godz. 10:00.

Prosimy zabrać swoje kijki  jeśli ktoś nie ma  
to posiadamy 8 kompletów do wypożyczenia 
 wcześniejsza rezerwacja tel. 14 678 20 36.

WŁÓCZYKIJE zapraszają wszystkich chętnych w każdą 
sobotę, niezależnie od warunków pogodowych!

Więcej informacji tel. 14 6782036
Aktywna forma wypoczynku, to najzdrowszy wypoczynek!

Weź kijki…. i w drogę!
ZAPRASZAMY!

Chodzisz z kijkami? A może masz ochotę na aktywne spędzenie soboty?
Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Radłowie, Stowarzyszenie na Rzecz Sportu, Rekreacji 

i Turystyki START w Radłowie oraz sołtys wsi Brzeźnica zapraszają w każdą sobotę na marsze 
Nordic Walking po ścieżkach radłowskiego lasu.

Samorządy Szkolne Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego 

w Woli Radłowskiej
Anna Bąk, Karolina Masło

D
nia 26.11.2015r. w Zespole Szkolno 
– Przedszkolnym w Woli Radłow-
skiej odbyła się zabawa andrzejkowa 
dla uczniów szkoły podstawowej 

oraz gimnazjum. W czasie Andrzejek wyło-
niono Króla i Królową Balu Andrzejkowego. 
W szkole podstawowej tytuł ten uzyskali 
Maja Buwaj oraz Kacper Habryło, zaś 
w gimnazjum Wioletta Chodorowicz oraz 
Jakub Kotasiński. Jury stanęło przed trud-

nym zadaniem wyłonienia 
zwycięzców, gdyż andrzej-
kowe przebrania zachwycały 
pomysłowością. W czasie 
andrzejek rozstrzygnięty 
został także konkurs pt. 
„Klasa z najmniejszą ilością 
uwag”, którego zwycięzcą 
okazała się klasa V oraz 
konkurs pt. „Magiczny 
wystrój klasy”. Wystroje sal 
lekcyjnych zachwyciły jury 
niezwykłą kreatywnością. 
Samorządy Szkolne postano-
wił przyznać równorzędne 

miejsca każdej z klas.
Serdecznie dziękujemy za zaangażowa-

nie, wspaniałe wystroje sal, andrzejkowe 

Andrzejkowe szaleństwo

wróżby oraz wspólną zabawę. 
Cieszymy się, iż działania 
podejmowane przez Samo-
rządy Szkolne spotykają 
się z aprobatą społeczności 
szkolnej. Wszelkie podej-
mowane przez SU działania 
mają na celu aktywizację 
życia społeczności szkolnej 
oraz integrowanie w podej-
mowaniu wspólnych celów 
i przedsięwzięć. 
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Tekst i fot. Zbigniew 
Marcinkowski

W 
Bibliotece Jagiel-
lońskiej w Krako-
wie odbyła się 
doniosła uroczy-

stość jubileuszowa z okazji 
75. rocznicy urodzin naszego 
rodaka - profesora Fran-
ciszka Ziejki, byłego rektora 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Urodzinowe spotkanie było 
m.in. okazją do promocji 
najnowszej książki Jubilata. 

W siedzibie Biblioteki 
Jagiellońskiej w Krakowie 
odbyła się uroczystość z okazji 
75. urodzin profesora Fran-
ciszka Ziejki, byłego rektora 

Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na tę okolicz-
ność przygotowano wystawę „Profesor 
Franciszek Ziejka” oraz promocję najnow-
szej książki Jubilata „W drodze do sławy. 
Studia i szkice”. Uroczystość odbyła się 3 
października, dokładnie w rocznicę dnia, 
w którym w Radłowie urodził się Franci-
szek Ziejka. - Wszyscy znamy i podziwiamy 
Pana Profesora jako człowieka wielu talentów, 
obdarzonego przenikliwym intelektem, impo-
nującego pokładami wrażliwości, skupiającego 
wokół siebie ludzi o niezwykłym potencjale 
i obdzielającego ich swoją siłą i optymizmem. 
Za to Pana Profesora podziwiamy i za to 
bardzo dziękujemy, a dzięki owym przymio-
tom, ośmielamy się nazwać Pana Profesora 
naszym Uniwersyteckim Klejnotem! – napisali 
w okolicznościowym adresie profesorowie 
Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wśród eksponowanych na wysta-
wie ważnych dokumentów, wyróżnień, 

odznaczeń i publikacji profesora, zwracało 
uwagę eksponowane drzewo genealogiczne 
rodziny Ziejków, które z dumą przedstawiał 
gościom Jubilat.

Kolejna część uroczystości, promocja 
książki „W drodze do sławy. Studia i szkice”, 
którą prowadził prof. Jacek Popiel, odbyła 
się w sali konferencyjnej Biblioteki Jagiel-
lońskiej.

Profesor Ziejka w wystąpieniu zatytuło-
wanym „Mój dom w Alejach Mickiewicza”, 
wspominał Radłów, historię swojej rodziny 
i różne miejsca swojego zamieszkania. 
Wyznał, że Biblioteka Jagiellońska, stanowi 
jego drugi dom, a czas w niej spędzony, jest 
pobytem najdłuższym i najmilej wspomi-
nanym.

W uroczystości udział wzięła rodzina 
Jubilata, przyjaciele, współpracownicy, 
profesorowie UJ, parlamentarzyści oraz 
przedstawiciele wielu instytucji. 

Jubileusz profesora Ziejki
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Barbara Kruk

W 
sobotę 10 października 2015r. 
o godzinie 14.00 mieszkańcy 
zebrali się przy tzw. Rondzie 
(w kształcie trójkąta) w sercu 

Marcinkowic, aby uczestniczyć w nieco-
dziennej uroczystości poświęce-
nia odnowionej drogi oraz wyre-
montowanej sali w tutejszym 
Domu Ludowym. Uroczystość tę 
uświetnili przybyli goście: włoda-
rze Gminy Radłów, pracownicy 
Urzędu Miejskiego oraz GOK-u, 
radny Powiatu Tarnów. Aktu 
poświęcenia dokonał ks. Pazdan 
z Radłowa, wygłaszając przy tej 
okazji krótką, lecz pouczającą 
mowę z motywem drogi w tle. 
Głos zabrali również przybyli 
na uroczystość goście, a całości 
dopełniło uroczyste przecięcie 

wstęgi. Następnie zebrani 
udali się do Domu Ludo-
wego, gdzie ksiądz poświę-
cił wyremontowaną salę. 
W miłej atmosferze (wspo-

maganej ciepłem rozchodzącym się 
od nowego kominka) wszystkich 
mieszkańców i gości powitał nasz 
radny –Pan Janusz Lechowicz 
oraz Pani Lucynka Wódka- sołty-
ska .Po części oficjalnej zaczęło 
się wspólne biesiadowanie przy 
suto zastawionym stole. Szefowa 

naszej wioski zgodnie 
ze staropolską tradycją, 
wyrażoną przysłowiem 
”Czym chata bogata, tym rada”, 
zadbała i o jadło, i o napitek. 
Pomogły jej w tym miejscowe 
gospodynie znane z dobrych 
wypieków i smacznego gotowa-
nia. Panowie zadbali o sprawy 
organizacyjno-porządkowe. O to, 
żeby było czym wznosić liczne 
toasty, zadbał sam nasz radny -Pan 
Janek Lechowicz. Zabawa trwała 
do późnych godzin wieczornych; 
ludowe przyśpiewki niosły się po 

Świętowanie w Marcinkowicach

okolicy, a przytupy i wycinane 
w tańcu hołubce słychać było 
ponoć daleko. Od przedszko-
laka po seniora, towarzystwo 
ruszyło w tany, bo jak się nie 
cieszyć, kiedy wieś pięknieje. 
Takiej sali, jaką mamy teraz, 
nie musimy się już wstydzić; 
piękna podłoga, kominek, 
świeże ściany, wyposażenie 
kuchni- to wszystko zachęca 
do organizacji okolicznościo-
wych imprez (od chwili odda-
nia inwestycji w maju odbyło 
się ich tu już wiele). A i trak-
tów wiodących przez naszą 

wioskę mogliby nam 
pozazdrościć nawet 
mieszkańcy wielu 
miast. W tym roku 
pojawiły się też u nas 
dwa nowe przystanki: 
jeden nowoczesny 
na Wielkiej Drodze, 
drugi tradycyjny 
w centrum. Inwesty-
cje cieszą mieszkań-
ców, widać postęp 
i poprawę infrastruk-
tury. Radością napawa 
fakt, że w ostatnich 
latach pojawiają się też 
nowe domy, co świad-

czy o tym, że młodzi zostają 
w rodzinnych stronach. Do 
przysłowiowej pełni szczęścia 
brakuje nam jeszcze trochę 
(kanalizacja, termoizolacja 
budynku Domu Ludowego, 
skwerek rekreacyjno-wypo-
czynkowy w centrum wioski 
), ale cierpliwie i na to, a może 
na coś więcej, poczekamy, bo 
jak mówi przysłowie” Nie od 
razu Kraków zbudowano”.  
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Tekst i fot. Zbigniew 
Marcinkowski

S
tatuetki, nagrody 
pieniężne i wyróż-
nienia otrzymali 
szczególnie utalen-

towani uczniowie z terenu 
gminy Radłów. Uroczysta gala 
odbyła się w Miejskiej Biblio-
tece Publicznej w radłowskim 
Ratuszu.

W radłowskim Ratuszu, 
siedzibie Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w Radłowie, 
odbyła się gala utalentowa-
nych uczniów z terenu gminy 
Radłów, podczas   której 
burmistrz Zbigniew Mączka, 
przewodniczący Rady Miej-
skiej Piotr Kapera, przewod-
niczący Komisji Oświaty Rady 
Miejskiej Piotr Śmiałkow-
ski oraz kierownik gminnej 
oświaty Konrad Rudziński 
wręczyli uczniom - za wybitne 
wyniki w nauce, wzorowe 
zachowanie, osiągnięcia 
w konkursach, olimpiadach, 
sporcie i kulturze - wyróż-
nienia, nagrody pieniężne 
i specjalnie na tę okazję przy-
gotowane statuetki z senten-
cją wielkiego mówcy, filozofa 
i polityka rzymskiego Cyce-
rona - Wielkie rzeczy zdobywa 
się przez trud. Wybitnych 
uczniów nagrodzili też człon-
kowie Młodzieżowej Rady 
Miejskiej.

- Dzisiaj wręczamy wam 
specjalne statuetki, abyście 
je eksponowali w swoich 
mieszkaniach. Bądźcie z nich 
dumni. Nagrodą sprawicie też 
radość i dumę swoim rodzi-
com, rodzinie i znajomym. 
Statuetki zastąpiły miejsce 
dotychczasowych dyplomów, 
niejednokrotnie zapomi-
nanych i ukrytych głęboko 
w szufladzie. Taka forma 
nagrody została zapropono-
wana po raz pierwszy, mając 
równocześnie nadzieję, że 
znajdzie ona honorowe 
miejsce w domu jako symbol 
wytrwałości oraz zasłużonego 
wysiłku w osiąganiu wyzna-
czonych celów. 

Talenty poparte pracą

Każdy człowiek jako niepowtarzalne 
indywiduum jest odpowiedzialny za „treść” 
swojego życia i  wyłącznie od nas zależy, 
czy będziemy chcieli ją  wypełnić rzeczami 
błahymi, przeciętnymi czy będziemy dążyć 
do wzbicia się ponad przeciętność, posze-
rzać swoje horyzonty myślowe na różnych 
płaszczyznach życia, rozwijać i pielęgnować 
wybitne zdolności.

Niezaprzeczalnie, w dążeniu do osiągnię-
cia sukcesu oraz realizacji marzeń, naszymi 
sprzymierzeńcami jest wytrwałość, upór, 
konsekwencja. Bądźcie wytrwali w rozwi-
janiu talentów, nie martwcie się przeciwnoś-
ciami losu, one przeminą. Wytrwale je poko-
nujcie z myślą, że kaprysy losu wpisane są 
w życie każdego człowieka. Dziękuję wam, że 
jesteście wspaniałą wizytówką naszej gminy 
- bijącym źródełkiem gminnej inteligencji - 
powiedział w wystąpieniu do zebranych 
burmistrz Zbigniew Mączka.

***
Nagrody burmistrza Radłowa dla 

uczniów Zespołu Szkół w Zabawie otrzy-
mali: Anna Garncarz, Aleksandra Małek, 
Ewa Korzec, Anna Kubacka, Justyna 
Gołas, Bartłomiej Liro i Kinga Czarna.

Zespół Szkół w Radłowie: Dawid Kukle-
wicz, Mateusz Kordela, Szymon Antosz, 
Karol Kosiarski, Natalia Dulian, Domi-
nika Kukułka, Małgorzata Janicka, Kamila 
Nowak, Marcin Zwierzyński, Norbert 
Kucmierz, Bartosz Nowak, Daria Żurow-
ska, Karolina, Żurowska i Weronika Czaja.

 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli 
Radłowskiej: Kinga Kiełkowska, Gabriel 
Kusior, Iwona Nasiadka, Kinga Nasiadka, 
Natalia Patulska, Joanna Pietras, Natalia 
Pięta, Adam Szczepański, Sylwia Zaleśna, 
Dominik Kowalczyk, Sekcja Sportowa 
Piłki Nożnej Publicznego Gimnazjum im. 
Bł. Karoliny Kózkówny w Woli Radłow-
skiej i Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca 
„Wolanie”.

 Nagroda Młodzieżowej Rady Miejskiej 
w Radłowie: Jakub Kuczek, Wiktor Kryzia, 
Justyna Pokidan i Sylwia Kozyra.

Organizatorem gali był Konrad Rudziń-
ski, a poprowadził ją nauczyciel Publicznego 
Gimnazjum w Radłowie Paweł Jachimek. 
Oprawę muzyczną wieczoru zapewnił duet 
Paweł Jachimek (gitara, wokal) i Grzegorz 
Gawełek (piano). 
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s. Aldona

P
oczątki Zgroma-
dzenia sięgają lat 
prze dwoj ennych 
i miasta Wilna 

(stolicy dzisiejszej Litwy). 
Są one związane z osobą 
s. Faustyny- dziś wielkiej 
świętej polskiej mistyczki, 
a wówczas skromnej siostry 
drugiego chóru pracującej 
w ogrodzie i w kuchni.

W uroczystość Zesłania 
Ducha Świętego ( 9 VI1935r.) 
wieczorem, idąc przez ogród 
wileńskiego domu Zgroma-
dzenia Sióstr Matki Bożej 
Miłosierdzia s. Faustyna 
usłyszała słowa Jezusa, które 
zapisała w Dzienniczku: 
,,Będziesz wypraszać z towa-
rzyszkami swymi miłosier-
dzie dla siebie świata. Zrozu-
miałam,( pisze s. Faustyna) 
że nie będę w Zgromadzeniu, 
w którym obecnie jestem” 
(Dz.435)

Jakiś czas później s. 
Faustyna zapisała:,,(….) Bóg 
żąda, aby było zgromadzenie 
takie, aby głosiło miłosierdzie 
Boga światu i wypraszało je 
dla świata(…)” Potwierdził 
to Jezus, którego wówczas 
ujrzała a który powiedział:,, 
Pragnę, aby zgromadzenie 
takie było’’ ( Dz.436,437)

W późniejszych obja-
wieniach Jezus żądał, aby 
zgromadzenie to zostało jak 
najszybciej założone Mówił 
także: ,,(…) ty w nim żyć 
będziesz z towarzyszkami 
swymi. Duch mój będzie 
regułą życia waszego. Życie 
wasze ma być na mnie 
wzorowane, od żłóbka aż 
do skonania na krzyżu.
(…) Będziesz przez modli-
twę pośredniczyć między 
ziemią a niebem’’ (Dz438) 
oraz: ,, (…)Błogosławić będę 
szczególnie okolicy tej ,gdzie 
klasztor ten będzie. Z miłości 

do was oddalę wszelkie kary, które spra-
wiedliwość Ojca Mojego słusznie wymie-
rza(…)’’ (Dz.570)

Trzeba przytoczyć także słowa Matki 
Bożej, która o przyszłym zgromadzeniu 
powiedziała s Faustynie: ,,Życie wasze 
ma być podobne do życia mojego, ciche 
i ukryte (macie) nieustannie się jednoczyć 
z Bogiem i prosić za ludzkością, i przygo-
tować świat na powtórne przyjście Boga” 
(Dz.625)

Siostra Faustyna miała pewność że 
Jezus żąda powołania nowego zgroma-
dzenia i że ono powstanie. Starając się 
odpowiedzieć na Jego wolę przygotowała 
nawet ideowe podstawy dla nowego zgro-
madzenia, jednak to nie ona została jego 
założycielką. Trzy lata później 5-X-1938r. 
zmarła na gruźlicę w krakowskim w szpi-
talu na Prądniku. 

Zleconą jej przez Jezusa misję szerzenia 
kultu miłosierdzia Bożego, oraz utwo-
rzenia nowego zgromadzenia podjął 
kierownik duchowy s. Faustyny -ceniony 
spowiednik wielu zgromadzeń zakonnych 
, znany profesor Uniwersytetu im. Stefana 
Batorego w Wilnie, ojciec duchowny 
wileńskiego Seminarium głosiciel wielu 
konferencji i rekolekcji w różnych grupach 
i stowarzyszeniach katolickich, ale przede 
wszystkim niezłomny propagator idei 
i kultu Miłosierdzia Bożego- ks. Michał 
Sopoćko (beatyfikowany w Białymstoku 
w 2008 r).

O nim to właśnie mówił Jezus do s. 
Faustyny: ,,(…) Oto wierny sługa mój, 
on ci dopomoże spełnić wolę moją tu na 
ziemi(…)’’(Dz.263) a także: ,,Jest to kapłan 
według serca mojego, miłe mi są wysiłki 
jego(…)’’(Dz.1256)

 S. Faustyna napisała: ,,(…)za jego stara-
niem nowe światło zajaśnieje w Kościele 
Bożym dla pociechy dusz (…)” (Dz.1390)

Po wybuchu II wojny światowej coraz 
więcej ludzi szukało ratunku odwołując się 
do Bożego Miłosierdzia, niektórzy zaprag-
nęli nawet poświęcić się jego szerzeniu 
.Jedną z takich osób była Jadwiga Osińska 
(absolwentka Uniwersytetu Wileńskiego 
i wierna słuchaczka miłosierdziowych 
konferencji ks. Sopoćki ), która w 1941r. 
zgłosiła się do Ojca Sopoćki jako pierwsza 
kandydatka. Wkrótce dołączyło do niej 
kolejnych pięć młodych dziewcząt I tak 
w 1942r. powstała sześcioosobowa grupa 
zdecydowana podjąć formację i dać począ-

tek nowemu zgromadzeniu zakonnemu 
szerzącemu kult Miłosierdzia Bożego

Bezpośrednią opiekę nad grupą kandy-
datek podjął ks. Michał Sopoćko w którego 
obecności złożyły one swoje śluby wiernej 
służby Najmiłosierniejszemu Zbawicielowi 
i Matce Miłosierdzia. Ks. Sopoćko napisał 
także Konstytucje Zakonne (które stały 
się podstawą organizacji zgromadzenia).

Po zakończeniu wojny ograniczenia 
życia religijnego a nawet groźba prześlado-
wań ze strony władzy radzieckiej zmusiły 
siostry, a później także ks. Sopoćkę do 
opuszczenia Wilna .Wyjechali do Polski 
.Dwie z sióstr 25-08-1947r.(w rocznicę 
urodzin s. Faustyny) dotarły do niewiel-
kiego Myśliborza (w pobliżu Szczecina), 
gdzie rozpoczęły wspólne życie zakonne. 
Nad duchową formacją i rozwojem nowego 
zgromadzenia czuwał nieprzerwanie aż 
do swojej śmierci (1975r.) przebywający 
i pracujący w Białostockim Seminarium 
ks. Michał Sopoćko.

Dziś od tamtych pierwszych wileń-
skich wydarzeń minęło ponad 80 lat .Małe 
ziarenko miłosierdzia rozrosło się i zaczęło 
wydawać pierwsze plony. Zgromadzenie 
Sióstr Jezusa Miłosiernego posiada już 
ponad 20 placówek w Polsce i kilkana-
ście (w tym także misyjnych) za granicą, 
w wielu krajach świata. 

Charyzmat Zgromadzenia (określony 
przez samego Jezusa) polegający na 
wielbieniu, głoszeniu (także czynieniu) 
i wypraszaniu Miłosierdzia Bożego dla 
świata realizujemy pracując w hospicjach 
,domach opieki, domu samotnej matki, 
placówkach Caritas, świetlicach środo-
wiskowych ,katechizując w szkołach, 
przedszkolach ,prowadząc rekolekcje dla 
dzieci młodzieży i dorosłych, prowadząc 
dziecięce i młodzieżowe grupy ,a także 
ewangelizując na terenach misyjnych. Do 
naszych duchowych dzieł należy także 
między innymi codzienna wspólna modli-
twa za Ojca Świętego, kapłanów i osoby 
konsekrowane, codzienna Koronka do 
Bożego Miłosierdzia ,oraz od niedawna 
inicjatywa Kół Koronkowych( są to grupy 
modlitewne oparte na Koronce i Nowennie 
do Bożego Miłosierdzia, które rozwinęły 
się już w Polsce i poza jej granicami)*

*  Dla chętnych: 
Tel.883582604;  
email mariamarta123@wp.pl 

Historia Zgromadzenia 
Sióstr Jezusa Milosiernego
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s. Marietta

I
stnienie naszego domu związane jest 
z osobą pana Edwarda Miśtaka. Będąc 
na placówce w Tarnowie-Mościcach, 
postanowiłam założyć grupę czcicieli 

miłosierdzia Bożego. Gdy było pierwsze 
spotkanie wszystkich chętnych, wśród 
przychodzących spostrzegłam mężczy-
znę, słusznej postaci, ubranego w czer-
woną kurtkę. Pomyślałam wtedy, że nie 
pasuje mi do wszystkich innych osób, 
które przyszły. Były to w znacznej więk-
szości kobiety, część z nich w starszym 
wieku. Z biegiem czasu okazało się, że owy 
kandydat nie tylko pozostał wierny i przy-
chodził na spotkania, ale bardzo anga-
żował się w istnienie naszej grupy. Gdy 
grupa czcicieli przekształciła się w koła 
koronkowe, pan Edward był niewątpli-

wie tym, który znacznie przyczynił się 
do propagowania tego dzieła. Dziś koła 
koronkowe istnieją w wielu diecezjach 
Polski, a także powstają poza granicami 
naszego kraju. 

Pewnego dni zaproponował, że chce 
podarować naszemu zgromadzeniu swój 
dom w Radłowie. Na początku nie byłam 
tym zainteresowana, ponieważ mamy dużo 
placówek a sióstr jest niewiele. Z czasem 
jednak tak ułożyły się okoliczności, że 
rozmawiałam na ten temat z Przeło-
żoną Generalną. Po dłuższym namyśle 
zdecydowałyśmy, że chcemy zamieszkać 
w Radłowie. Pan Edward z radością poda-
rował nam dom z przeznaczeniem na 
modlitwę i dzieła związane z miłosierdziem 
Bożym. W dwa tygodnie po podpisaniu 
aktu darowizny, bezpośrednio po powrocie 
z Fatimy odszedł do Boga. Było to 13 maja, 
we wspomnienie Matki Bożej Fatimskiej, 

Zgromadzenie Sióstr Jezusa 
Miłosiernego w Radłowie

w dniu gdy do jego rodzin-
nej parafii w Mościcach przy-
chodził obraz Jezusa miło-
siernego. Trudno się oprzeć 
wrażeniu, że wszystkim tym 
kierowała ręka miłosier-
nego Boga. Dlatego z wielką 
wdzięcznością i modlitewną 
pamięcią piszę tu o śp. panu 
Edwardzie. 

Będąc w Radłowie prag-
niemy ogarniać modlitwą 
nasze miasto, rozwijać kult 
miłosierdzia Bożego, szczegól-
nie w dziele kół koronkowych, 
które już powstały w naszej 
parafii. Dziękujemy za życz-
liwe przyjęcie i deklarujemy 
nasze otwarcie na współpracę 
z całą społecznością naszego 
miasta i parafii. 
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„Do 
2050 roku 
przewi-
duje się 
z w i ę k -

szenie populacji Ziemi do 9 
miliardów. Już dzisiaj około 
miliard ludzi z różnych powo-
dów narażonych jest na głód. 
W obliczu zwiększonej liczby 
ludności, będziemy zmuszeni 
produkować więcej żywno-
ści, wykorzystując tą samą 
powierzchnię uprawną. 
Jakie są twoje pomysły, by 
nakarmić głodną planetę?” 
– tak brzmiało pytanie, na 
które należało odpowiedzieć, 
pisząc esej nie przekraczający 
1500 słów. Spośród niemial 
2000 esejów nadesłanych 
z całego świata, wybrano 
100 najlepszych, których 
autorzy mieli spotkać się 
w Australii, nie tylko w celu 
zdobycia nowej wiedzy, lecz 
przede wszystkim szukania 
rozwiązania wspomnianego 
problemu. Wśród 100 delega-
tów znalazły się także 2 osoby 
z Polski: Daniel Kasprowicz 
– dietetyk kliniczny z Rybna 
(woj.warmińsko-mazur-
skie), oraz Magdalena Rojek 
z Biskupic Radłowskich, 
absolwentka technologii 
żywności na Uniwersytecie 
Rolniczym w Krakowie.

Esej wysłany w ostatnich 
16 godzinach rekrutacji, 2 
tygodnie później telefon, 
krótka rozmowa po angiel-

sku, a potem... cisza. Kiedy usta-
lonego wcześniej dnia wyniki 
konkursu nie pojawiły się na 
stronie, pożegnałam się z cichą 
nadzieją na udział w konferen-
cji. Dopiero kilkanaście dni 
później, otwierając pocztę po 
powrocie z wieczornych zajęć 
na Uczelni nie mogłam uwierzyć 
własnym oczom. Wiadomość od 
Youth-Ag Summit zaczynająca 
się słowami „This is your lucky 
day!”, była czytana tego wieczoru 
wielokrotnie. Wciąż nie wierząc 
w wygraną, kolejnego dnia 
wypełniłam wymagane doku-

menty, tym samym potwierdzając swój 
udział. Następnie rezerwacja biletu i zała-
twianie wizy – sierpniowy wyjazd był już 
zatem oficjalny.

Większość wolnych chwil podczas kilku 
miesięcy dzielących mnie od wyjazdu 
przeznaczałam na uzupełnianie wiedzy 
poprzez czytanie artykułów, a także szli-

fowanie umiejętności językowych. Mimo 
to, stres nie opuszczał mnie do ostatniej 
chwili. Po łącznie ponad 20-godzinnym 
locie, obejmującym przesiadki w Londy-
nie, Singapurze i Sydney, wraz z Danielem 
dotarliśmy do punktu docelowego – stolicy 
Australii, Canberra. Miasto przywitało nas 
zachmurzonym niebem i niską tempera-
turą – sierpień to w końcu środek austra-
liskiej zimy. Już na lotnisku w Sydney 
poznaliśmy Hiszpankę Laurę, z którą jak 
się póżniej okazało dzieliłam pokój. Po 
szybkim prysznicu i zastraszająco krótkiej 
drzemce czekał nas obiad powitalny. 100 
delegatów z różnych stron świata, orga-
nizatorzy, politycy, naukowcy – możnaby 

pomyśleć, że przedwyjazdowy stres 
jedynie przybieże na sile, lecz nic 
bardziej mylnego. Pozostała jedynie 
ekscytacja i radość, że mogłam znaleźć 
się w tak wielokulturowym tłumie, 
poznając co rusz nowe osoby. 

Każdy dzień rozpoczynał się śniada-
niem. Następnie kilkugodzinna sesja 
wykładów i prezentacji, by w końcu 
przejść do ok. półtora-godzinnej 
dyskusji w grupach, podczas której 
szukaliśmy pomysłów na rozwiąznie 
problemu. Dni kończyły się elegan-
ckimi kolacjami w National Gallery 
of Australia, bądź National Museum 
of Australia. Podczas tych kilku dni 
mieliśmy zaszczyt wysłuchać prelek-
cji prowadzonych m.in. przez Julie 

Borlaug, wnuczkę samego Dr. Normana 
E. Borlaug – laureta pokojowej nagrody 
Nobla za zapoczątkowanie zielonej rewo-
lucji w krajach trzeciego świata. Julie 
omowiała głównie aspekty stosowania 
GMO w świecie żywności, skłaniając się 
jednak w stronę korzyści tej technologii. 
Jej ekscelencja Naela Chohan wygłosiła 
niezwykle pouczający wykład o roli kobiet 
w rolnictwie, a także ich traktowania 
w krajach rozwijających się, odnosząc się 
głównie do sytuacji w Pakistanie, z którego 
pochodzi. Jednym z ostatnich mówców 
był Todd Sampson, który opowiadał 
o roli kreatywności w życiu. Wydawałoby 
się, iż temat nie do końca związany był 
z hasłem przewodnim konferencji, lecz 
była to dawka potężnie motywujących słów, 
o przezwyciężaniu strachu i dążeniu do 
celu mimo przeciwności. Todd również jest 
jednym z pomysłodawców akcji „Godzina 
dla Ziemi” (La Hora del Planeta), odbywa-
jącej się w ostatnią sobotę marca. Akcja 
polega na wyłączeniu świateł na godzinę, 

Nakarmić głodną planetę 
To hasło przewodnie konferencji organizowanej przez Bayer CropScience i Future 
Farmers Network, trwającej od 24 do 28 sierpnia w stolicy Australii – Canberra

Samba i Laura w Rzymie na Światowym Szczycie 
Bezpieczeństwa Żywnościowego

Od lewej: Magdalena Rojek (Polska), Justin Whittle 
(Australia), Aimee Snowden (Australia), Su Chin Oh 
(Singapur), Min Woo Kim (Korea Południowa), Victoria 
Pilbeam (Australia), Britanny Dahl (Australia), See Pei 
Ling (Malezja), Sharna Holman (Australia).

Simon Pampena, Jej Ekscelencja Naela Chohan, Profesor 
Margaret Alston Oam i Julie Borlaug
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co ma skłonić do refleksji nad zmianami 
klimatycznymi. I tak, począwszy od Sydney, 
które pierwsze wyłączyło światła w 2007 
roku, akcja rozprzestrzeniła się na ponad 
5 tysięcy miast. Dość imponujące osiąg-
nięcie, jak na pomysł grupy znajomych, na 
który wpadli na niego swobodnie rozma-
wiając przy śniadaniu, czyż nie?

Przed wyjazdem dostaliśmy listę 15 
tematów, z którymi należało się zaznajo-
mić. W końcowych dniach konferencji, po 
kilkukrotnych głosowaniach, wyłoniono 
5 głównych. Były to: edukacja i budo-
wanie umiejętności, 
informowanie społe-
czeństwa o wartości 
rolnictwa, badania 
i rozwój nowych tech-
nologii, bądź ulepsza-
nie już istniejących, 
rozwijanie zdolności 
przywódczych oraz 
świadoma i racjo-
nalna konsumpcja. 
Każdy z delegatów 
wybrał jeden z powyż-
szych tematów – tak 
powstały grupy, 
które opracowywały 
rozwiązania następ-
nie zamieszczone 
w Canberra Youth Ag 
Declaration. Deklara-

cja ta została przedsta-
wiona w Rzymie podczas 
zgromadzenia Narodów 
Zjednoczonych na Świa-
towym Szczycie Bezpie-
czeństwa Żywnościo-
wego 12-15 października 
2015 przez Laurę Grubb 
z Australii oraz Sambę 
Ouma z Kenii.

Oprócz sformułowa-
nia Deklaracji, każdy 
z uczestników konfe-
rencji otrzymał do zrea-
lizowania indywidualne 
zadanie: wymyślenie 
swoich „3 little things” 
– 3 małych rzeczy, które 
mają pomóc w poprawie 

M
agdalena Rojek 
pochodzi z Bisku-
pic Radłowskich 
i została wybrana 

jako jedna z 2 osób z Polski. Do 
udziału w konferencji zgłosiło 
się prawie 2000 osób z całego 
świata, w wieku 18-25, final-
nie natomiast wybrano 100 
najlepszych. Aby wziąć udział, 
należało napisać esej w języku 
angielskim odpowiadając na 
pytanie konkursowe i przed-
stawiając swoje rozwiązania 
na wzrost bezpieczeństwa 
żywnościowego w niedale-
kiej przyszłości. Organizacja 
konferencji była na świato-
wym poziomie, uczestnicy 
mieli możliwość wysłuchania 
i porozmawiania z osobistoś-
ciami ze świata nauki, polityki 
oraz przemysłu. Wydarzenie 
jest warte opisania, zwłaszcza, 
iż w Polsce bardzo niewiele się 
o nim mówi, w przeciwieństwie 
do innych krajów. 

Oficjalne źródło:
www.youthagsummit. 

com/home/

Relacją z konferencji
dotyczącej bezpieczeństwa żywnościowego,  
24-28.08.2015 w stolicy Australii – Canberra

Dyskusje w grupach

Magdalena Rojek z Laurą Grubb

bezpieczeństwa żywnościo-
wego na szczeblu osobistym.

Organizacja konferencji 
i wydarzeń z nią związanych 
była naprawdę imponująca. 
Wszystko zostało dopięte na 
ostatni guzik, a uczestnicy 
nie mieli czasu na nudę. 
Podczas spotkań po części 
oficjalnej, wreszcie był czas, 
by poznać się bliżej – wraz 
z Danielem już pierwszego 
wieczoru zaprzyjaźniliśmy 
się z Hiszpanką Marią, 
Argentynką Flor oraz Koreń-
czykiem Min Woo, z którymi 
utrzymujemy kontakt do 
dzisiaj. 

Mimo różnic kulturo-
wych, czy sporo różniących 
się miedzy sobą dziedzin 
nauki, z jakich wywodzili się 
delegaci, zdołaliśmy nawią-
zać znajomości i przyjaźnie, 
o których jestem przeko-
nana, że przetrwają lata. 
Mimo całego splendoru 
i dziesiątek osobowości, 
to właśnie spotkanie tych 
inspirujących młodych ludzi 
z różnych zakątków świata, 
było najlepszą częścią konfe-
rencji. 
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Lucjan Kołodziejski

P
rzed kilkoma dniami 
ukazała się kolejna 
książka Władysława 
Kurtyki:  Bisku-

pice Radłowskie –walki 
z najeźdźcą we wrześniu 
1939 roku. Tytułowe Bisku-
pice stają się okazją do zapre-
zentowania przez autora 
nowego spojrzenia na walki 
toczone tam 7/8 września. 
Autor – za pośrednictwem 
Miejsko–Gminnej Biblio-
teki Publicznej w Radło-
wie - skorzystał z zasobów 
archiwalnych Polish Insti-
tute and Sikorsky Museum 
w Londynie. Na podstawie 
złożonych tam pisemnych 
relacji żołnierzy 6 i 21 dywi-
zji piechoty przedstawia ich 
szlak bojowy ze szczegól-
nym uwzględnieniem walk 
w Biskupicach Radłowskich 
i Radłowie. Na tej podstawie 
formułuje pytania badawcze 
oraz udziela na nie odpowie-
dzi. Początkiem rozumowa-
nia jest zakwestionowanie 
wielu dotychczasowych 
twierdzeń i osądów. Wielo-
krotnie Kurtyka podkreśla, 
że jego podstawowym celem 
jest dotarcie do prawdy 
o tamtych tragicznych wyda-
rzeniach. Kwestionuje samą 
nazwę „Bitwa” jak i „Radłow-
ska”. Wskazuje na wieś Bisku-
pice Radłowskie jako miejsce 
bitwy przy przeprawie przez 
Dunajec, w wyniku której 
zostały zniszczone i spalone. 
Szkoda jednak, że podając 
liczbę 135 spalonych gospo-
darstw nie odniósł się do 
całości. Podanie procento-
wych strat bardziej pomaga-
łoby w zrozumieniu ogromu 
zniszczeń. Kolejnym mitem 
września 1939 r., według 
autora, jest obrona szkoły 
w Radłowie. Autor stawia 
proste, a jednocześnie trudne 
pytania. Jakie było jej znacze-
nie? Czy w ogóle miała jaki-
kolwiek sens? Szczególnie 
nabiera to znaczenia, gdy 
kolejne rocznice świętowane 

są z coraz to większą celebrą. Kurtyka pyta 
prawie że wprost: Dlaczego Radłów ekspo-
nowany jest na pierwszym miejscu, skoro 
most w Biskupicach był osią walk?

Podkreślając słusznie waleczność, 
a nawet bohaterską walkę żołnierzy i ofice-
rów liniowych, autor zarzuca naczelnemu 
dowództwu nawet brak planów na wypa-
dek wojny z Niemcami. Brakuje jednak 
odniesienia się autora do fundamentalnego 
pytania: Czy była szansa na zwycięstwo we 
wrześniu 1939 r.? J. Beck przemawiając 
w Sejmie 5 maja 1939 r. odrzucił niemie-
ckie żądania w sprawie korytarza gdań-
skiego. Niemcy i Rosja nawiązały bliskie 
kontakty. Pisząc o tajnym pakcie Ribben-
trop – Mołotow autor wiedział, że Polska 
została skazana na klęskę. Mocarstwowa 
Francja w 1940 r. podała się pod ciosami 
Wermachtu w ciągu jednego miesiąca. Cóż 
dopiero pisać o Polsce w 1939 r.

Cennym uzupełniłem informacji 
zaczerpniętych z dokumentów Instytutu 
Polskiego w Londynie są dwa wywiady 

z żyjącymi jeszcze 
mieszkańcami Biskupic 
oraz archiwalne zdjęcia. 
Wnoszą one kilka nowych 
informacji do obrazu 
walk z 7/8 września. 
Jednak są to spostrzeżenia 
jednostkowe. Budowanie 
na ich podstawie wiedzy 
histor ycznej  budzi 
coś więcej niż moje 
wątpliwości. Pierwsza 
część książki jest w mojej 
ocenie cichą polemiką 
z książką Józefa Trytka 
Przysięgę złożoną ojczyźnie 
wypełnili... : bitwa radłow-
ska 7-8 wrzesień 1939 roku, 
wydaną w 2009 r.

W dalszych rozdziałach 
książki (brakuje ich nume-
racji): Konferencja w Jałcie, 
Praska wiosna, Litewskie 
animozje, Co jeszcze dała 
Polsce Jałta, Kurtyka snuje 
rozważania na temat histo-
rii Polski. Brak bibliogra-
fii, która winna znaleźć się 
w końcowej części książki, 
nie pozwala stwierdzić, 
w jakim stopniu autor 
zna podstawową literaturę 
przedmiotu dla tamtych 
czasów. Budowanie 
dyskursu historycznego 
w oparciu o wiadomości 
z popularnej prasy i kilku 

publikacji książkowych zaprzecza rzetelno-
ści warsztatu historyka. Autor ma prawo 
do własnej oceny i interpretacji znanych 
faktów. Czy formułuje jednak wypowiedzi 
zawierające prawdę i tylko prawdę?

Mam nadzieję, że pojawienie się tej 
książki zainicjuje dalsze prace, a może 
nawet zaowocuje kolejną publikacją. 
Urząd miasta Radłowa mógłby nie tylko 
współorganizować obchody rocznicowe, 
ale też wydać pracę naukową związaną 
z tą bitwą, napisaną przez zawodowych 
historyków wojskowości. Gorąco polecam 
książkę Biskupice Radłowskie … wszyst-
kim mieszkańcom Biskupic Radłowskich 
i Radłowa, interesującym się przeszłością 
swojej małej ojczyzny. Władysław Kurtyka 
udowodnił, że historia jest nauką pozwala-
jącą stawiać wciąż nowe pytania w odnie-
sieniu do stereotypowych wyobrażeń czy 
mitologizujących przeszłość twierdzeń. 
Samotna Samodzielna praca badawcza oraz 
wydanie jej efektów własnym sumptem 
zasługuje na uznanie. 

Trudne pytania…
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cie patronatem medialnym 
naszego przedsięwzięcia.

Gorące słowa podzięko-
wania składamy Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Woli 
Radłowskiej, którzy kolejny 
raz nieodpłatnie wypożyczyli 
nam salę, pomagali w przy-
gotowaniu i uporządkowaniu 
sali. Podziękowania składamy 
na ręce pana prezesa straży S. 
Kotasińskiego i państwa M . 
i W. Kogutów.

Miło jest nam również 
poinformować, że po zakoń-
czeniu koncertu rodzinie 
Grajdurów przekazano kwotę 
w wysokości 20.365,00 zł.

To dla nas wielka radość 
pracować w środowisku, które 
jest wrażliwe na potrzeby 
drugiego człowieka. 

Jadwiga Bieś

D
yrektor, nauczyciele i uczniowie 
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego 
wraz z panią sołtys Woli Radłow-
skiej wyraża wdzięczność wszyst-

kim, którzy odpowiedzieli na nasz apel 
i uczestniczyli w zorganizowanym przez 
nas koncercie charytatywnym dla rodziny 
Grajdurów w dniu 8 listopada 2015. Dzię-
kujemy za wspólna modlitwę, za duchowe 
i finansowo wsparcie rodziny doświadcza-
jącej cierpienia i trudności życia codzien-
nego. Wasza obecność świadczyła o wiel-
kim waszym sercu i otwarciu na pomoc 
drugiemu człowiekowi realizując piękne 
przesłanie naszego wielkiego Polaka papieża 
Jana Pawła II: 

„Jedynie prawdziwy człowiek zauważy, 
potrzeby innego człowieka,
jedynie człowiek wielkiego serca 
wyciągnie doń pomocną dłoń”

Słowa podziękowania kierujemy do 
księdza Rektora Wyższego Seminarium 
Duchownego w Tarnowie ks. dr hab. 
Andrzeja Michalika, księdza mgr Stanisława 
Śliwy, który jest opiekunem zespołu Geneza-
ret za umożliwienie klerykom seminarium 

duchownego w Tarnowie uczestniczenia 
w tym pięknym dziele pomocy bliźnim.

Słowa wdzięczności kierujemy do Koła 
Gospodyń Wiejskich Wolanki na czele 
z panią Natalią Hermą za piękny występ 
i podtrzymywanie tradycji.

Słowa podziękowania składamy poszcze-
gólnym księżom proboszczom parafii 
Radłów, Zabawa i Woli Radłowskiej za 
ogłoszenie koncertu, słowa wdzięczności 
dla pracowników RDN Małopolska za obję-

Koncert charytatywny 
dla rodziny Grajdurów
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Monika Piekarz
Fot. Anna M. Kędzior

W 
dniu 6 grudnia, w dniu Św. Miko-
łaja w Marcinkowicach odbył się 
koncert Mikołajkowy, który był 
pierwszym wydarzeniem z cyklu 

spotkań organizowanych w naszej gminie 
pn. „z kulturą w sołectwie”. Gościem hono-
rowym tego spotkania był oczywiście Miko-
łaj, który bacznie przysłuchiwał się wszyst-
kim występom zaproszonych gości. Wieczór 
Mikołajkowy swoją obecnością zaszczycił 
p. Burmistrz Zbigniew Mączka, dyrektor 
Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa 
w Radłowie p. Barbara Marcinkowska, prze-

wodniczący Rady Miejskiej p. Piotr Kapera 
oraz gospodyni tego wydarzenia p. sołtys 
Lucyna Wódka. 

Na scenie zaprezentował się Zespół 
Regionalny „Maili Radłowianie”, duet 
Dorota i Maciek Kalita, finalista konkursu 
„Wiecznie Żywi” Krzysztof Tyrcha oraz 
tancerze Fundacji Edukacji i Rozwoju 
Tańca „LATINO”: Oliwia Skiba i Kamil 
Puskarz oraz Adrianna Liro i Dominik 
Nowak. Bardzo nam miło, że na to spot-
kanie przyszło tak wielu mieszkańców 
Marcinkowic ale również osób z innych 
miejscowości naszej gminy – sala „pękała 
w szwach”. Po zakończeniu występów arty-
stycznych Mikołaj rozdawał wszystkim 
dzieciom słodkości. 

Mikołajki w Marcinkowicach
tematyka

50 RADŁO NR 3 (37)



Jadwiga Bieś

W 
dniu 22.10.2015r. w murach 
Domu Strażaka w Woli 
Radłowskiej odbyło się spotka-
nie w ramach Ogólnopolskiej 

Kampanii „Tydzień dobrego chleba i zdro-
wego stylu życia”, przygotowane przez 
młodzież Publicznego Gimnazjum w Woli 
Radłowskiej.

Była to już siódma 
edycja kampanii 
organizowanej przez 
Fundację „Dobre 
Życie” pod patro-
natem Ministerstwa 
Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi oraz Mini-
sterstwa Edukacji 
Narodowej. Celem 
przedsięwzięcia jest 
zwrócenie uwagi społeczeństwa na zdro-
wotne właściwości chleba na zakwasie, 
wypiekanego tradycyjnymi metodami. 
Istotnym aspektem kampanii jest również 
podniesienie świadomości konsumentów na 
temat prawidłowego odżywiania się i popu-
laryzacja zdrowego stylu życia.

Nasza szkoła od kilku lat realizuje to 
szczytne przedsięwzięcie. W tym roku szkol-
nym gościliśmy wśród nas gimnazjalistów 
i ich opiekunów ze szkół gimnazjalnych 
z terenu gminy Radłów. 

Październikowe spotkanie było związane 
ze współpracą, jaka nawiązała się między 
tymi placówkami w ramach realizacji zadań 
Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem 
oraz Szkoły Promującej Zdrowie. Przybyli 
do nas uczniowie z: Publicznego Gimna-
zjum w Radłowie, Publicznego Gimnazjum 
w Zabawie i Niepublicznego Gimnazjum 
w Przybysławicach. 

Swoją obecnością zaszczy-
cili nas również: Zastępca 
Burmistrza Radłowa - Pan 
Wiesław Armatys, Dyrektor 
Gminnego Centrum Kultury 
i Czytelnictwa w Radłowie - 
Pani Barbara Marcinkowska, 
Kierownik Zespołu Obsługi 
Szkół i Przedszkoli - Pan 
Konrad Rudziński, Proboszcz 
Parafii pw. Bł. Karoliny 
Kózkówny w Woli Radłow-
skiej - ks. Czesław Ciurej, Sołtys wsi 
Wola Radłowska - Pani Agata Kusior, 

Radny Miasta i Gminy Radłów, a zarazem 
pszczelarz i mieszkaniec Woli Radłowskiej 
– Pan Piotr Nasiadka, przedstawicielki Koła 
Gospodyń Wiejskich - Pani Natalia Herma, 
Pani Maria Łazarz, Pani Hanna Łoś, Pani 
Kazimiera Kaczocha i Pani Janina Miśtak. 

Spotkanie składało się z dwóch części. 
W pierwszej części nasz gość Pan Piotr 
Nasiadka przybliżył zebranym proces 
produkcji miodu i opowiedział o pracy 

w pasiece. W swojej 
prelekcji zwrócił 
szczególną uwagę 
na lecznicze właś-
ciwości pszczelich 
wyrobów. W trak-
cie przerwy i po 
zakończeniu spot-
kania wszyscy 
mogli posmako-
wać różnych typów 
miodu z pasieki 

naszego gościa na smacznym wiejskim 
chlebie upieczonym przez panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich, które w drugiej 
części opowiedziały o tradycyjnym wypieku 
chleba.

Chleb-jak wszyscy wiemy-jest obecny 
w naszym życiu w wieloraki sposób. Łączy 
się przecież z naszą kulturą, tradycją i reli-
gią. By nawiązać do tych aspektów, nasze 
spotkanie rozpoczęliśmy modlitwą i błogo-
sławieństwem oraz wierszem C. K. 
Norwida Moja piosnka (II)

Do kraju tego,  
gdzie kruszynę chleba 
Podnoszą z ziemi  
przez uszanowane 
Dla darów Nieba...
Tęskno mi, Panie…

Nasi goście występowali 
w niezwykłej już dzisiaj dla nas 
scenerii - wiejskiej chaty. Zgro-

Ogólnopolska Kampania „Tydzień 
dobrego chleba i zdrowego stylu życia”
w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Woli Radłowskiej

madziliśmy w niej sprzęty, 
które niegdyś były obecne 
w każdym polskim domu. 
Mówiąc o życiu zgodnym 
z naturą, nie można zapomi-
nać o zdrowotnym właści-
wościach owoców i warzyw. 
Dlatego też dopełnieniem 
dekoracji była wystawa 
plonów ziemi.

W czasie przerwy ucznio-
wie, oprócz degustacji chleba 
z miodem, mogli z bliska 
zobaczyć sprzęty zgroma-
dzone w chacie, replikę ula 
i zapoznać się z informa-
cjami o zdrowym odżywia-
niu zawartymi w ulotkach 
z zaleceniami Kodeksu Walki 
z Rakiem oraz w książeczkach 
z przepisami „Żyj smacznie 
i zdrowo”.

Podczas spotkania zbiera-
liśmy datki na rzecz tarnow-
skiej Fundacji „Kromka 
Chleba” wspierającej budowę 
Hospicjum „Via spei”. Wszyst-
kim darczyńcom serdecznie 
dziękujemy.

Przygotowanie przedsię-
wzięcia: p. Monika Jabło-
niec, p. Weronika Mostowy-
-Kuźniar i p. Monika Szczu-
pał. 
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Dziadek Antek

D
zioło sie to wszystko 
zeszłego wieka 
w pindziesiontych 
rokach na Brzeźnicy. 

A ze bida była we wsi łokropno 
baby, co mogły na jarmaku 
w Radłowie sprzedawały, ino 
stryno Maryśka miała z tym 
wielgie utropienie. Co polazła 
na jarmak nic nie sprzedała, 
ani jojek, ani syra a o maśle 
to lepi nie godać. Pomyślała, 
co by kuma Jancia, co na to 
uradziła i potruchtała do 
Janci. Stanyła u wrutek i sie 
drze na cało łobore, Janciu 
a zawrzyj ze tego kundla, bo 
mi gnaty połobgryzo a chciała 
ci cosik rzyc. Jesce do tego 
pod chliwkiem z warhlo-
kami siedzioł stryk Wojciech 
i zwjoł, skrynty, a ta się znowu 
drze, zawołojcie ta stryku 
Jancie a stryk przygłuchy 
nie dosłysoł, co baba chcioła 
i pytlowoł w koło – a ceguz to 
ceguz Maryśka, az Maryśke 
zezłościło i wrzasła – a guwna 
psigo. A tu jesce Juzek żnuł 
siecke w stodole i po łoborze 
nic nie było słychać ino ciach 
ciach, ciach łod sieckarni. Na 
łostatku warchloki usłysały 
ruch na łoborze i tak zaceły 
kwiceć co juz nic w izbie nie 

było słychać. Jancia krzontała sie w izbie 
koło swoich łobesrołków a ze to zawdy 
japy miały rozdarte nie dosły jo wrzaski 
stryny. Wreście cosi jo tam doleciała do ucha 
i wyjrzała na łobore. A.a.a.a, to wy sie stryno 
tak drzecie, a no jo a cóz, wos tak piekli, ano 
piekli, baby na jarmaku ani syra nie uscykły, 
a u ty kociubu Ziejcyny to wszystko pobrały. 
No to, choć ta ino patrzojcie pod nogi, bo 
chawok kacki nafajdały, e nie trop się u mnie 

cało podsibitka tyz zecztano. Wlazła 
stryno do izby i zejrzała jak w drew-
nianym, ślufanku na słomianym sien-
niku siedziało troje rozdarciuchów. 
A cóz się im to podzioło, siedzi toto 
takie umurdzane, usmarkane, co ich 
nie puściła na łobore? A podzioło, 
podzioło, polazło toto wcora chawok, 
tutok do łogródka, nazarło sie, jakisi 
zieleniny az im kałduny zdyno, cało 
noc toto bździało, a tyn nojmnijsy to 
az sracki rano dostoł. Parze im mjynte, 
rumionek może ich, co zaprze. Ano 
dyć widać siedzi toto takie ukidane, 
usmarkane, ślipka poduchniente. 
Ano pokozcie te syry, stryno - wyjyna 
z tobołka to, co miała, na jarmaku. Łoj, 
łoj, łoj zabiadoliła Jancia – a w cózeście 
to łowinyli, ścirka żółto, nojpirw cedzi-
cie przez nio mlyko a potem łowijocie 
w nio masło i syry, chocioz byście 
to w burym mydle wyparzyli to nie 

wyglondało by to tak jak łosrane. A jojka - 
kurzym łajnem łoblaptane, no przecie wyci-
rałam je zopasko zapyrzyła się stryno a syr 
nie gorzki, moze się wom, mlyko zwarzyło, 
a krowa sie wom nie gziła, albo latowała? 
E. eeee gdzie tam ani sie krowa nie gziła ni 
latowała, trzymałam mlyko w kaminioku, 
na wiżchnicy to sie nie zwarzyło. Wicie, co 
stryno – wy to se kupcie emaliowany gornu-
sek taki na dwa litry i w nigo pakujcie masło 

a na syr to jo wom dom pergaminowy 
papir, a jojka to w popiele wysoruj-
cie. Jak uradziły tak stryno zrobiła. 
Minął tydzień a stryno znowu drze się 
u wrutek, a co wom tam znowu, ano 
Janciu nijak masła nimoge sprzedać. 
No to dawojcie to masło łobejrzywa. 
Jancia ino spojrzała i wrzasła – stryco, 
stryno cyscie łogupieli, w cózeście 
to masło wrazili, toć to urynoł a nie 
gornusek. Jaki urynoł, ładny malowany 
gorcek, zapyrzyła się, stryno - ale jo, 
wom godom, co to jes, urynoł, co się 
do nigo jsco. Jak tak godos to mus, 
ale jo do nigo nie jscała, nie, jscała, 
nie jscała, a baby, na jarmaku z kond 
majo wiedzieć cyscie do nigo nie scali 
zapyrzyła się Jancia. Oj babo, babo – 
kupcies se u Hankowy pergaminowy 
papir, łowijojcie nim masło, syr, jojka 
wypucujcie to i cosi sprzedacie. Jesce 
tego samygo dnia stryno pościgała 
swoka Franciska do Hankowy po papir 
i dopiro po Jancinych poradach łod 
ty pory łokryncała wszyćko w papir 
pergaminowy a na jarmaku jojka, syr, 
masło sprzedawała. A jo wom godom 
co tak to było naprowde – hej. 

Jak Stryno Maryśka na radłoskim 
jarmaku syry jojka i masło sprzedawała
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Święty Mikołaj odwiedził dom kultury
Marta Marcinkowska

W
Dom Kultury 
w Biskupicach 
Radłowskich, jak 
co roku, odwiedził 

święty Mikołaj. Zanim obdaro
wał najmłodszych mieszkań
ców prezentami, wysłuchał 
wierszy i piosenek przygoto
wanych przez dzieci. 

Pomimo braku białego 
puchu, jak co roku, w asyście 
pięknych mikołajek, przybył 
do domu kultury w Biskupi
cach Radłowskich święty 

Mikołaj z workiem pełnym 
prezentów. Na ten moment 
czekały dzieci z niecierpli
wością. 

Mikołaj zasiadł na specjal
nie przygotowanym tronie i 
uważnie wysłuchał wierszy i 
piosenek zaprezentowanych 
przez dzieci, które starannie 
zostały przygotowane przez 
przedszkolanki. Następnie 
Mikołaj obdarował hojnie 
dzieci prezentami, przygo
towanymi przez Radę Rodzi
ców, a wszystkich przybyłych 
gości wspaniałymi słody
czami. 

Ewa Kuczek
Joanna Sieniawska

E
rasmus+ to program Unii Europej-
skiej w dziedzinie edukacji i sportu 
na lata 2014-2020. Jest on wynikiem 
połączenia europejskich inicjatyw 

realizowanych przez Komisję Europejską, 
między innymi programu „Młodzież w dzia-
łaniu”. Uczniowie gimnazjum w Przybysła-
wicach przyłączyli się do niego 17 września 
2015r. Mieli możliwość porozumiewania 
się w języku angielskim z uczestnikami 

z Litwy i Węgier. Aby ułatwić integrację 
rozegrano miniolimpiadę w ZSP w Radło-
wie. W piłce siatkowej nasza młodzież była 
niezwyciężona. Na turnieju nie zabrakło 
również koszykówki, halówki czy rozgrywek 
szachowych. Dużą popularnością cieszyły 
się wszelkie zabawy integracyjne prowa-
dzone przez opiekunów grup. Uczniowie 
mogli zapoznać się z wiadomościami na 
temat poszczególnych krajów, ich trady-
cjami i specjalnościami kuchni. Nasza 
prezentacja dotyczyła krótkiej historii kraju, 
pokazania najpiękniejszych miejsc krajo-
brazu i architektury Polski oraz autorskiego 

„Gimnazjaliści 
z Przybysławic 
na Erasmusie+”

filmiku dotyczącego naszej 
szkoły. Dzięki współpracy 
z p. Lucyną Bojan i zespołowi 
„Biskupianie” uczestnicy 
mogli poznać polskie tańce 
ludowe z krakowiakiem na 
czele, by następnie przeszko-
lić się w kroku podstawowym 
i prostych figurach. Całość 
została zakończona degusta-
cją różnego rodzaju piero-
gów i bigosu przygotowa-
nymi przez kuchnię hotelu 
w Zabawie. 
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W kończącym się 
roku przedsta-
wiam Państwu 
sprawozdanie 

z dwóch ostatnich sesji RADY 
MIEJSKIEJ, z dnia 29.X 
i 30.XI. Sesja pażdziernikowa 
odbyła się w nowo otwartym 
po kapitalnym remoncie 
Domu Ludowym w Marcin-
kowicach. Wzięli w niej udział 
zaproszeni goście: p. Zbigniew 
Karciński – wicestarosta 
tarnowski i p. Jacek Hudyma 
– członek zarządu powiatu. 
Po zakończeniu głosowania 
nad sprawami procedural-
nymi radni zgłaszali swoje 
interpelacje.

1. B. Bujak prosił, aby 
w budżecie na 2016 r. znala-
zły się środki na klub piłkarski 
w Zabawie. 2. P. Śmiałkowski 
zgłosił prośbę o zamontowanie 
lustra komunikacyjnego na 
ul. Brzeskiej.  3. J. Żurowski 
przedstawił, w imieniu miesz-
kanców ul. Zakościele, inter-
pelację dotyczącą konieczności 
wybudowania tam chodnika. 
4. J. Kusior złożył interpelację 
dotyczącą podziału działek 
budowlanych w Brzeżnicy.

Realizując przyjęty porzą-
dek obrad przystąpiono do 
dyskusji z gośćmi. Jej przed-
miotem była propozycja 
Starostwa dotycząca utworze-
nia w budynku Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych /pałac 
Dolańskich/, po uprzednio 
przeprowadzonej moder-
nizacji, specjalistycznego 
ośrodka szkolno - wycho-
wawczego. Dyskusja, długa 
i emocjonalna, nie zmieniła 
stanowiska Radnych, którzy, 
podobnie jak podczas obrad 
w komisjach, głosowali prze-
ciw tej propozycji. [Podobnie 
na tę propozycję odpowiedzieli 

radni Zakliczyna i Wojnicza.] 
Korzystając z okazji radny 
J. Kusior zapytał Starostę 
o remont drogi na Brzeż-
nicy. Otrzymał odpowiedź, iż 
w 2016 r. droga będzie łatana, 
a jeśli będą środki, to będzie 
remontowana.

Kolejnym punktem było 
głosowanie nad propozycjami 
uchwał. Wśród przyjętych 
uchwał było m.in. wyrażenie 
zgody na nieodpłatne przekaza-
nie samochodu marki Jelcz-Star 
jednostce OSP w Radłowie oraz 
zmiana uchwały określającej 
lokalizację przystanków autobu-
sowych a także zasady i sposób 
korzystania z nich. Wątpliwo-
ści Radnych wzbudził punkt 
dotyczący przekazania działki 
w zamian za odszkodowanie. 
Rzecz dotyczy działki położonej 
obok terenu eksploatowanego 
przez Kruszgeo, a związanej 
z budową koniecznej tam drogi. 
Radni w głosowaniu odrzucili tę 
uchwałę z uwagi na konieczność 
dokładnego zbadania stanu 
prawnego. Kolejnym punktem 
obrad była odpowiedź na inter-
pelacje. Odpowiadając, kolejno 
Radnym Burmistrz wyjaśnił: 
1 - sprawa działek na Brzeżnicy 
leży w gestii sądu.  Musimy 
czekać. 2 - Lustro komunika-
cyjne, jak najbardziej konieczne 
dotyczy drogi powiatowej więc 
w tej sprawie będzie skiero-
wane pismo do powiatu. 3. 
Odpowiadając J. Żurowskiemu 
Burmistrz stwierdził, że chod-
nik na Zakościelu jest bardzo 
potrzebny - podobnie jak ten, 
który powstał na Biskupskiej. 
W dalszej części wypowiedzi 
Burmistrz zwrócił uwagę, że 
budżet Lokalnej Grupy Działa-
nia będzie dużo niższy, dobrze 
więc, że tak wiele udało się już 
zrobić. Obecnie realizowany 

Obywatelskim
OKIEM…

jest kolejny etap budowy chodnika przy ul. Brzeskiej 
będą te z tworzone trasy rowerowe. Niemniej potrzeby 
są ogromne - do nich nale ży rewitalizacja parku czy 
budowa chodnika na Woli Radł.

Z informacji Burmistrza o działalności między 
sesjami: 1. Kontynuowane są prace związane ze żród-
łami geotermalnymi 2. trwają także prace nad zago-
spodarowaniem zbiorników wodnych. 3. Gmina nasza 
bierze udział w Porozumieniu GMIN - Dąbrowa, 
Żabno, Wietrzychowice, Wierzchosławice, Radłów, 
Borzęcin Szczurowa - dotyczącym termomodernizacji 
szkół [Radłów, Wola i Biskupice]. To jest priorytet. Jest 
korzystne dofinansowanie. 4. Powstał już projekt zago-
spodarowania bożnicy, ale, ze względu na szczupłość 
działki nie można tam zlokalizować domu kultury. 
Jest pomysł na jego lokalizację przy nowo budowanym 
parkingu na zapleczu Urzędu Gminy. Kończąc sprawo-
zdanie z tej sesji pragnę jeszcze dodać, że mieszkańcy 
Marcinkowic wyrazili podziękowanie za pięknie odno-
wiony Dom Ludowy. Sesja w dniu 30.XI rozpoczęła się 
miłym akcentem - na salę obrad weszła grupa małych 
piłkarzy pod wodzą trenera Marka Kowalika. Zajęli oni 
pierwsze miejsce w Małopolsce w turnieju „Z podwórka 
na stadion o puchar Tymbarku” [o czym „RADŁO” 
już donosiło]. Chłopcy wręczyli Burmistrzowi zdobyte 
trofeum, piłkę i koszulkę ze swoimi podpisami. [dowie-
dzieliśmy się też, że w podobny sposób karierę zaczynał 
Lewandowski!]. Otrzymali prezenty, podziękowania 
i zapewnienie, że warto w nich inwestować, aby Miej-
sko - Gminna Akademia Sportu wydawała dalsze dobre 
owoce. Następnie, przed rozpoczęciem obrad, odbyło 
się ślubowanie nowo wybranego Radnego. Został nim 
wybrany w wyborach uzupełniających w Biskupicach 
p. Zbigniew Madej. Zastąpił on p. Barbarę Marcinkow-
ską, która nie mogła już, po podjęciu pracy na stanowi-
sku szefa GCKiC, pełnić tej funkcji.

Wśród podjętych na tej sesji uchwał najważniejsza 
dotyczyła ustalenia stawki podatku rolnego. Podana 
przez GUS do tego celu cena jednego q żyta - 53.70 zł - 
została obniżona do kwoty 42 zł, tym samym w naszej 
Gminie ustalono najniższe podatki wśród gmin ościen-
nych. Ustalono również stawki podatku od nierucho-
mości i od środków transportu. Przedłużono również 
czas obowiązujących taryf dla zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Wyra-
żono zgodę na przystąpienie Gminy Radłów do lokalnej 
organizacji turystycznej - „Tarnowska Organizacja 
Turystyczna”. Na tej sesji nie było interpelacji Radnych. 
Burmistrz, w sprawozdaniu ze swej działalności 
w okresie między sesjami, poruszył sprawę prawie już 
zakończonej kanalizacji. To ogromne przedsięwzięcie: 
koszt - 20 mln, teren - 3 miejscowości [Radłów, Niwka – 
dokończenie, Wola - budowa], czas realizacji - niepraw-
dopodobnie krótki [niecałe 4 mies.].

Następnie Burmistrz poinformował o planach 
rewitalizacji całej Gminy. Poszczególne miejscowo-
ści powinny przedstawić obiekty, trzeba je wszystkie 
zinwentaryzować, a następnie, w miarę pozyskiwanych 
środków, realizować. Radłów ma dwa najważniejsze 
obiekty - park i starą plebanię. Powrócę jeszcze do 
sprawy z poprzedniej sesji dotyczącej lokalizacji szkoły 
specjalnej. Jest to problem, który rozwiązać należy, ale 
należy szukać takiego lokum, które ni budzi kontrower-
sji - takie jest stanowisko Urzędu Gminy i Radnych.

Kończąc, Życzę Państwu wiele radości, którą niosą 
Święta Narodzenia Pańskiego. KSW

Szanowni Państwo
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Mieczysław Barabasz, 
Maturzysta z 1954 r. 

1 
września 2015 r. po raz siedemdzie-
siąty pierwszy odezwał się szkolny 
dzwonek w radłowskim liceum, 
wzywając uczniów by rozpoczęli 

nowy rok szkolny. Przez siedemdziesiąt 
lat pracy, radłowskie liceum opuściło 
kilkaset maturzystów, którzy podjęli trud 
dalszej nauki lub pracy, aby poszerzać swą 
wiedzę, lub zdobywać życiowe i społeczne 
doświadczenia. 

Wielu z nich dorobiło się wysokich stano-
wisk w życiu gospodarczym, naukowym, 
społecznym i politycznym, przysparzając 
sławy miastu Radłów i Gminnie Radłow-
skiej. Myślę, że wszyscy oni są bardzo 

wdzięczni szkole, którą ukoń-
czyli, za dobre przygotowanie 
do dalszej nauki, do pracy i do 
życia w społeczeństwie.

W dowód wdzięczności 
dedykuję Dyrekcji szkoły, 
Gronu Pedagogicznemu 
i wszystkim aktualnym 
uczniom wiersz napisany 
przez byłą maturzystkę 
z 1954 roku Zosię Szumlań-
ską, zatytułowany „ZJAZD 
MATURZYSTÓW”.

Wszyscy dotychczasowi 
maturzyści tej wspaniałej 
szkoły, życzą Dyrekcji, Gronu 
Pedagogicznemu i uczącej się 
młodzieży sukcesów w pracy 
i  pomyślności w życiu 
rodzinnym. 

„ZJAZD MATURZYSTÓW”

W majowy dzionek w Wiślicy,
zebrali się Radłowscy szkolnicy,
którzy 55-lecie matury celebrowali,
i tę miejscowość na spotkanie wybrali.

Wiślica jak wieść głosi,
początek Państwa Polskiego przynosi,
pierwsi Polacy tę okolicę wybrali,
swoje domostwa tu budowali.

Na spotkanie 16 osób przybyło, 
lecz tym razem Helenki Tatary nie było,
jakieś choróbsko ją zniewoliło,
bezsilną do łóżka położyło.

Tym razem inna osoba się zjawiła,
która ze Stanów Zjednoczonych przybyła,
która koleżeństwo szkolne spotkać pragnęła,
a na spotkanie i swego męża wzięła

To Zofia Szumlańska się pojawiła,
a spotkanie łzami okrasiła,
były to jednak łzy radości powitania
z tak niecodziennego koleżeństwa spotkania.

Spotkanie w Zajeździe Kasztelańskim było,
w którym nasze koleżeństwo cały dzień gościło,
wszyscy swoje przeżycia opowiadali,
w wolnym czasie Wiślicę zwiedzali.

Najciekawszą rzeczą muzeum było,
które w Bazylice Mniejszej się mieściło,
Bazylika z XI wieku pochodzi,
wycieczkowiczów z całej Polski przywodzi.

W podziemiach kościoła, chrzcielnica była,
która w jednej z komnat się mieściła,
na posadzce kościoła ułożona.

Chrzcielnica kształt ogromnej misy miała
nad którą chrzczona osoba stała,

lub do misy z wodą wchodziła,
aby duchowna osoba ją ochrzciła.

Podziemie kościoła wiele ciekawych miejsc miało,
które zwiedzających zachwycało,
a nawy kościelne w bogate ołtarze ozdobione,
w bardzo ciekawy sposób utworzone.

Radości wiele było z tego spotkania,
o czym mówią szczególne powitania,
wszyscy sobie uściski składali,
całusami się wzajemnie obdarzali.

Ileż w tym spotkaniu było radości!
ile sympatii i czułości!
wszyscy się życzliwością obdarzali
z sympatią i łezką w oku witali.

Chociaż na spotkaniu nie wszyscy byli,
lecz tym zjazdem na pewno żyli,
o czym świadczą od Marcinkowskiej z Kanady pozdrowienia
i od Marysi Urban z Chicago przesłane życzenia.

Niektórym osobom, choroba w zjeździe przeszkodziła
i mimo dobrych chęci, nie pomogła żadna siła,
jeśli chodzić człowiek nie może,
nikt i nic na to nie pomoże.

Na zakończenie zjazdu wszyscy pamiątki dostali
i naszemu Mieciowi, za organizację dziękowali
ze smutkiem w sercu, wszyscy się żegnali,
o następnym spotkaniu wspominali.

Niedługo po zjeździe dotarła nowina,
że Helenka Tatara, swój żywot skończyła,
we wszystkich zjazdach uczestniczyła,
lecz 55-lecia już nie zaliczyła.

Przykre, ale co roku kogoś śmierć zabiera,
czasem niespodziewanie ktoś umiera,
lecz ci co żyją, nawet o umarłych pamiętają,
co roku Mszę za ich dusze zamawiają.

Wiślica 27.05.2009 r.
Zofia Szumlańska Jakubowska

Wspaniały jubileusz
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Natalia Pochroń 

Z
bliżający się koniec 
roku to najlepszy 
czas na refleksje oraz 
podsumowania. To 

czas, który niemal automa-
tycznie zmusza do szczerego 
udzielenia sobie odpowiedzi 
na pytania – jaki był ten rok? 
Ile zamierzonych celów udało 
się zrealizować? Mimo iż 
czasami owe próby samokon-
troli nie do końca napawają 
optymizmem, młodzież deka-
natu radłowskiego z pewnoś-
cią może z satysfakcją spoj-
rzeć na minione miesiące, 
gdyż powodów ku temu nie 
brakuje. Owa radość i towa-
rzyszący jej odpoczynek po 
napiętym i niełatwym roku, 
tożsama jest jednak z nabie-
raniem sił i głębokiego odde-
chu przed ostatnią prostą, do 
której od kilkunastu miesięcy 
prowadzą pieczołowite przy-
gotowania – Światowymi 
Dniami Młodzieży!

„Cokolwiek czynicie, 
wszystko na chwałę 
Bożą czyńcie”

Jeśli coś robić – to robić to 
profesjonalnie. Na początku 
były szkolenia. Najpierw 
niezbędną wiedzę zdoby-
wali animatorzy dekanalni, 
którzy ukończywszy ów 
cykl, otrzymali uroczyste 
posłanie księdza biskupa 
do dzielenia się zdoby-
tymi wiadomościami oraz 
animowania życia religij-
nego w swoich dekanatach. 
W odpowiedzi na nie zorga-
nizowane zostały w Dąbrowie 
Tarnowskiej cztery spotka-
nia, na których młodzież 
z dekanatu 
Radłów, repre-
zentująca wcho-
dzący w jego 
skład parafie, 

zdobyła wiedzę z zakresu szeroko rozu-
mianego przewodzenia grupom – jak na 
przykład techniki motywacyjne, elementy 
treningu interpersonalnego, metody analizy 
informacji. Wszystkie te umiejętności służyć 
mają oczywiście lepszej koordynacji pracy 
oraz znalezieniu własnego miejsca w tym 
ogromnym przedsięwzięciu, jakim jest przy-
gotowywane Święto Młodzieży.

„Gdzie dwóch albo trzech 
gromadzi się w Moje imię,  
tam jestem pośród nich”

Wszystkie przygotowania byłyby oczy-
wiście nic nie warte, gdyby zabrakło mobi-
lizacji duchowej. Świadomi obowiązku 
nieustannej formacji oraz pogłębiania 
wiary, młodzi ludzie z dekanatu radłow-
skiego, wraz ze swoim księdzem asystentem 
– Mariuszem Katarzyńskim – niezwykle 
licznie i z nieskrywanym entuzjazmem 
brali udział w kolejnych, organizowanych 
przez diecezję spotkaniach młodzieżowych, 
zwanych Synajami. Skąd taka nazwa? Poza 
odwołaniami do przepięknego, górzystego 
krajobrazu diecezji tarnowskiej, przypomi-
nającego biblijne wzniesienie, chodzi przede 
wszystkim o przesłanie wypływające z tych 
spotkań. Ma nim być natomiast pogłębianie 
tajemnicy przymierza Boga z człowiekiem 
oraz formacja w duchu pozostawionych na 
ręce Mojżesza, spisanych na kamiennych 
tablicach dziesięciu przykazań – funda-
mentu wiary. Dotychczas odbyły się cztery 
Synaje – w Tarnowie, Bochni, Krynicy 
i Mielcu. Emocje, jakie one budzą, najlepiej 
tłumaczą tak wielką ich liczebność – „Synaj 

to wspaniała alternatywa dla ludzi, którzy 

poszukują czegoś więcej. Wydaje mi się, że 
my - młodzi potrzebujemy poczucia blisko-
ści Boga w Eucharystii, adoracji, które są 
tutaj przeżywane w inny, szczególny sposób. 
Także wszelkiego rodzaju zabawy, świade-
ctwa, są czymś, co sprawia że po prostu 
chce się tam być” – przyznaje Magdalena, 
animatorka dekanalna ŚDM. 

„Cokolwiek czynicie, 
wszystko na chwałę 
Bożą czyńcie”

Oddolna inicjatywa to podstawa. Pełni 
wiary oraz pozytywnej energii, młodzi deka-
natu Radłów, przy współpracy z chórem 
Gaudette, kierowanym przez Łukasza 
Burgieła, zespołem młodzieżowym Raha-
mim oraz odpowiedzialnym za montaż 
i realizację Studiem Foto –Video „Angel” 
Piotra Pajdo, nagrali prawie dziesięciomi-
nutowy filmik, w którym – poprzez własne 
wykonanie hymnu ŚDM oraz miłe słowo 
- zapraszają swoich rówieśników z całego 
świata na przyjazd do Polski na spotka-
nie z Ojcem Świętym. Jak opowiada jedna 
z animatorek parafialnych, uczestnicząca 
w przedsięwzięciu – „Dla mnie jak i przy-
puszczam dla wielu, którzy brali udział 
w nagraniu, było to trochę stresujące, lecz 
na pewno niezapomniane przeżycie. Cieszy 
mnie, że w tak krótkim czasie nagranie 
zostało rozpowszechnione i pozytywnie 
przyjęte. Przynajmniej takie mnie doszły 
słuchy. Jesteśmy gotowi!”.

Młodzi przedstawiciele dekanatu, 
podkreślają walory religijne oraz patrio-
tyczne ziemi radłowskiej oraz zapewniają 
o otwartych sercach i drzwiach swoich 

domostw. Równocześnie 
bowiem w parafiach anima-
torzy prowadzą nieustannie 
zapisy rodzin, które prag-
nęłyby przyjąć pod swój 
dach pielgrzymów i dać 
w ten sposób świadectwo 

swojej wiary oraz otwartości 
na Chrystusa, jawiącego się 
w napotkanym bliźnim. Bo 
przecież o to w tym wszyst-

kim chodzi – aby 
Chrystusem się 
dzielić. A wiara to 

jedyne dobro, które 
dzielone – pomnaża 

się i obfituje. 

Gotowi na Światowe  
Dni Młodzieży!
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Kasia Baran, 
fot. Zbigniew Marcinkowski

W 
siedzibie Miejskiej Biblioteki 
Publicznej 8 grudnia odbyło się 
spotkanie finalizujące budowę 
kolejnego etapu kanalizacji sani-

tarnej w gminie Radłów. W uroczystości 
udział wzięli przedstawiciele samorządu 
lokalnego, Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska w Krakowie oraz 
firm realizujących zadanie. Spotkaniu towa-
rzyszyły wystąpienia zaproszonych gości, 
prezentacja multimedialna dot. budowy 
kanalizacji oraz występ zespołu Celebrations 
z Publicznego Gimnazjum w Radłowie.

- Jesteście najlepsi z najlepszych. W histo-
rii WFOŚ, w historii Polski nikt w takim 
tempie, w tak krótkim czasie nie wybudował 
tylu kilometrów sieci wodno – kanaliza-
cyjnej. Jako Małopolanie jesteśmy dumni, 

że udało się zrealizować tak wielkie przed-
sięwzięcie. Przyznam, że miałam pewne 
obawy przed podpisaniem umowy. To 
Państwa zasługa, że udało się zrealizować 
tak poważne przedsięwzięcie w tak krótkim 
czasie, bo nie zawsze budowa sieci kanaliza-
cyjnej budzi taki entuzjazm jak w państwa 
miejscowości. Gratuluję panu burmistrzowi, 
jednostce realizującej projekt, wykonawcom, 
mieszkańcom i życzę byśmy tak pomyśl-
nie rozliczyli ten projekt jak pomyślnie go 
zbudowaliśmy - tymi słowami zwróciła się 
do uczestników spotkania prezes WFOŚ w 
Krakowie Małgorzata Mrugała.

- Jesteśmy świadkami jednego z najważ-
niejszych wydarzeń w gminie Radłów w 
ciągu ostatnich dekad, ponieważ jest to 
projekt unijny o najwyższej kwocie dofi-
nansowania i największej kwocie realiza-
cji. Dzisiaj możemy się cieszyć z realiza-
cji największego przedsięwzięcia jakim 
jest projekt kanalizacji sanitarnej w całej 

aglomeracji radłowskiej. Nie 
boimy się wyzwań, jesteśmy 
po to, by realizować marze-
nia ludzi, realizujemy projekt, 
by więcej mieszkańców miało 
dostęp do kanalizacji central-
nej – z satysfakcją podkreślał 
burmistrz Radłowa Zbigniew 
Mączka.

Wartość projektu „Budowa 
kanalizacji sanitarnej na tere-
nie aglomeracji radłowskiej” 
wyniosła 13 390 119 zł. Wartość 
dofinansowania z Unii Euro-
pejskiej to 8 160 831,66 zł.

Wybudowano ponad 44 
km  sieć kanalizacji sanitarnej 
w miejscowościach Radłów, 
Niwka, Wola Radłowska, 26 
przepompowni oraz  zmoder-
nizowano oczyszczalnię ście-
ków. 

„Najlepsi z najlepszych”
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O Tym jak Polska Ludowa 
„dziękowała” Bohaterowi 
akcji, która ocaliła Londyn

Ze wspomnień pułkownika Władysława Kabata (cz. 2) 

Paweł Juśko

Po 
przez niekoń-
czące się kory-
tarze, wśród 
gwi zdów sygna -

ło wych, bicia klu czami o żela-
zne bar iery schodów i stawia-
nie po kątach nosem do ściany, 
zawiedziono mnie na IV piętro 
oddziału śledczego do pokoju 

nr 202. Stanąłem przed obliczem 
osobnika utykającego na nogę, 
w mundurze oficerskim w stop-
niu podporucznika. On uprzednio 
kierował zdalnie i „stójką”. – Inda-
gacja była krótka. „Siedzisz w celi 
wygodnie, źresz chleb skarbowy za 
darmo i smrodzisz”. Wskazał na 
stos teczek z aktami i prawił dalej. 
„Tu leżą akta twoich wspólników. 
Wszyscy śpiewają jak kanarki, 
a ty się stawiasz i udajesz niewi-

niątko. My i tak wszystko wiemy i nic ci 
twój głupi upór nie pomoże. Gadaj tu zaraz 
swoją nielegalną działalność w Odrodzo-
nym „Wojsku Polskim”. Powiedziałem, że 
to jest nieprawda. Nacisnął guzik, wpadają 
rozprowadzający i otrzymują następujące 
polecenie: „Zabrać go. Zaprowadzić wiecie 
gdzie, rozebrać do jajek i pozostawić tam aż 
do odwołania. Zawiedziono mnie do podziemi 
aresztów. Na korytarzu w pobliżu drzwi do 
łaźni polecono mi się rozebrać do naga i zdjąć 
buty. „Jesteś brudny jak świnia i musimy cię 
wykąpać zanim pójdziesz do dalszego bada-
nia” – prawił jeden z tych szakali w ludzkim 
ciele. W międzyczasie kiedy rozbierałem się, 
otworzono nieopodal ale po przeciwnej stronie 
korytarza drzwi i zanim zorientowałem się co 
się dzieje, już leżałem na posadzce betonowej 
klatki. 

Blisko trzynaście lat po traumatycz-
nych przeżyciach aresztowania, więzie-
nia oraz przesłuchiwania przez funk-
cjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa, 
Władysław Kabat w lutym 1963 roku 
spisywał w Sobótce swoje wspomnienia, 
które obecnie są okrutnym i wymownym 
świadectwem „wdzięczności”, władzy 

Złoty Medal „Za zasługi dla obronności kraju”, przy-
znany za udział w Akcji „Most III” miejscowościom: 
Jadowniki Mokre, Przybysławice, Wał-Ruda

Akcja „III Most” – akwarela Jarosława Wróbla
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ludowej wobec ludzi, którzy wnie-
śli znaczący wkład w rozpracowanie 
tajemnicy niemieckiej broni odwe-
towej Vergeltungswaffe, czyli rakiety 
typu V-2, będącej pierwszym udanym 
pociskiem batalistycznym o napędzie 
rakietowym. Ta rakieta, w połączeniu 
z bronią atomową, nad którą III Rzesza 
prowadziła zaawansowane badania, 
mogła zmienić losy wojny i przynieść 
nazistom zwycięstwo. W szerszym 
kontekście wpisują się także w losy 
wielu żołnierzy Polskiego Państwa 
Podziemnego, prześladowanych 
i napiętnowanych przez władzę ludową 
po zakończeniu II wojny światowej.

Wspomniana „klatka” posiadała 
parę drzwi – pierwsze żelazne, drugie 
drewniane. Panowała w niej ciem-
ność, posadzka była mokra, wyko-
nana z chropowatego, ostrego betonu. 
Betonowe ściany również pokry-
wała wilgoć – były „zimne jak lód”, 
a do tego panował w niej potworny 
zaduch, który powodował mdłości 
i wymioty. Jednak jak pisze autor 
wspomnień, najbardziej przejmu-
jąca była w niej – bezradna i straszliwa 
samotność. Dygotałem każdą komórką 
swego ciała, biegałem w koło jak szalony, 
obijałem się o mur i padałem. Wsta-
wałem, ale za chwilę potworne dresz-
cze rzucały mnie o posadzkę jak prąd 
elektryczny. Traciłem przytomność 
i znowu ja odzyskiwałem. Chciałem 
się zabić, krzyczałem i bilem z rozpędu 
głową o drzwi żelazne. Wtedy otwie-
rały się drzwi, cios padał lub kopniak 
i znowu odpoczywałem na betonie. 
Przyszła gorączka, zimne poty, upadek 
sił i zupełna rezygnacja. Znamienna 
jest poczyniona w tym miejscu uwaga 
autora: Nie ma groźniejszej bestii nad 
człowieka, który posiada władzę a etykę 
hieny. 

Częścią tortur psychicznych i łamania 
ducha były również monologi wygłaszane 
przez wspomnianego, utykającego oficera 
w stopniu podporucznika, przeprowa-
dzane w pokoju 202. Oto przykład jednego 
z takich „kazań”: „Wiesz sam dobrze, że 

jesteś bydlę a nie człowiek, więc po co się 
męczysz i nam zabierasz drogi czas. Tak czy 
tak dostaniesz krawat, więc gadaj, a nie to 
będziesz tu zdychał przez cztery, pięć lat, 
a i to jeszcze nie, bo my tu mamy sposoby, że 
gdy już będziesz dogorywał, dostaniesz szpilę 

w dupę i będziesz zdychał dalsze pięć lat. 
Wytępimy ci całą twoją bandycką rodzinę, 
nie wyłączając twoich szczeniaków. Musisz 
mówić sam, bo u nas jest taki zwyczaj. 
Teraz pójdziesz do celi, zjesz obiad, zasta-
nowisz się, a jak tu wrócisz to pogadamy”.

Ubeccy oprawcy wykonywali dalej 
swój fach. Podczas kolejnego znęca-
nia się nad przesłuchiwanym, wybito 
mu zęby. Terror był w celach jak w hitle-
rowskich obozach zagłady – wspominał. 
Przesłuchania odbywały się przeważnie 
w nocy. W końcu w trakcie jednego 
z nich, prowadzonego przez samego 
naczelnika, Władysław Kabat dowie-

dział się, iż kwestia „szpie-
gostwa w wojsku” nie jest 
już przedmiotem śledz-
twa. Teraz zarzuca mu się 
„zbrodnie natury krymi-
nalnej, popełnione podczas 
okupacji”. Po wyliczeniu 
rzekomych zbrodni, okazało 
się, że więzień był uznany 
wręcz za „ludobójcę”. Po 
kolejnej serii tortur poka-
zano mu nakaz aresztowa-
nia, podpisany przez majora 
Stefana Kałużnego, wiceku-
ratora Wojskowego Sądu 
Rejonowego we Wrocławiu. 
Pomimo tego nie rozpoczął 
się żaden proces.

Na początku maja 1951 
roku Władysława Kabata 

przerzucono z katowni UB 
do więzienia numer 2 we 
Wrocławiu. Pozostawał teraz 
w dyspozycji Prokuratury 
Wojewódzkiej w Krakowie. 
Decyzje w tej sprawie dorę-
czono mu w celi blisko dwa 
miesiące później. W tym 
czasie był przesłuchiwany 
przez urzędników prokura-
tury na okoliczność zarzu-
canych mu zbrodni, doko-
nanych podczas okupacji. Jak 
sam tłumaczył sam zainte-
resowany: Chodzi o zabój-
stwo niejakiego Gicmana 
i Moroza i o wymordowanie 
jakiś żołnierzy radzieckich 
i rodziny żydowskiej. Ale 
ostatecznie śledztwo w tych 
sprawach zostało umorzone. 
Procesu dalej nie było. Tę 
część wspomnień Władysław 
Kabat kończy sarkastycznym 
pytaniem: Ale jak to tak? Taki 
Kabat wyjdzie bez żadnego 
procesu i wyroku – to przecież 
kompromitacja praworząd-
ności. Jednakże jak miało się 
okazać niebawem, to jeszcze 
nie był koniec „dowodów 
wdzięczności” władzy ludo-
wej wobec bohatera Akcji 
„Most III”.

 
*  zachowana została oryginalna 

pisownia wspomnień
**  część pierwsza opracowania 

ukazała się w: „Radło” nr 3 (37), 
s. 25-26

Autor jest doktorem 
historii, pracownikiem 

ds. komunikacji społecznej 
w Starostwie Powiatowym 

w Tarnowie

Podpis Władysława Kabata, złożony pod jednym 
z egzemplarzy maszynopisu „Moje wspomnienia.  
Fragmenty z mojego życia w Polsce Ludowej”

16 października 2015 r. na cmentarzu w Sobótce odsłonięto 
uroczyście nagrobek płk Władysława Kabata, a w tamtejszej 
Szkole Podstawowej nr 1 ustanowiono dzień 16 października 
każdego roku – dniem pamięci o Władysławie Kabacie

Grób Władysława Kabata na cmentarzu w Sobótce (2009 r.)

FOT. Z. KOWALSKI – ARCH. STAROSTWA POWIATOWEGO W TARNOWIE)

FOT. URZĄD MIASTA SOBÓTKA
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 Dlaczego została 
Pani lekarzem?
- W mojej rodzinie nie 

było lekarzy. Sama jako dzie-
cko nie chorowałam w ogóle, 
więc nie miałam „wzorca” do 
naśladowania. Natomiast od 
dzieciństwa lubiłam poma-
gać innym i chciałam w przy-
szłości pomagać cierpiącym. 
Już w szkole podstawowej 
wiedziałam, że będę lekarzem.

 Jak trafiła Pani do 
Radłowa?
- Do Radłowa przybyliśmy 

19 listopada 1982 r. Obydwoje 
z mężem byliśmy od IV roku 
studiów stypendystami nowo 
budowanego Szpitala Woje-
wódzkiego w Tarnowie. 
Mieliśmy być pierwszym 
rocznikiem zatrudnionym 
w tym szpitalu, mieliśmy też 
otrzymać mieszkanie. Studia 
skończyliśmy, a szpital budo-

wał się jeszcze przez 11 lat. Mieliśmy bardzo 
dużo i jednocześnie nic… Mieliśmy siebie, 
małe dziecko, dyplomy, mieliśmy olbrzymi 
zapał do pracy i duże serca. Nie mieliśmy 
mieszkania, samochodu, mebli, nawet 
żarówki czy łyżki. Nie mieliśmy naprawdę 
nic materialnego…

W Radłowie na lekarza pediatrę czekało 
od kilku lat mieszkanie. Szczęśliwi przyjęli-
śmy ofertę. Mieszkańcy otoczyli nas troską, 

serdecznością, życzliwością, dlatego odpła-
camy im tym samym. Wrośliśmy w to społe-
czeństwo i możemy powiedzieć, że jesteśmy 
wśród swoich.

 A jakie problemy zdrowotne 
trapią lokalną społeczność? 
Na co najczęściej skarżą się 
pacjenci?
- Zagrożenia wśród dzieci to m.in. 

otyłość spowodowana nieprawidło-
wym odżywianiem, brakiem wysiłku 
fizycznego, złym stylem życia. Są to 
również narkotyki i dopalacze, co 
prawda zdarzają się na razie poje-
dyncze przypadki, ale zagrożenie 
istnieje. Problemy, które dostrzegam 
u osób dorosłych to proces starze-
nia się społeczeństwa, samotności 
ludzi starszych i niepełnospraw-
ność, która czyni z nich więźniów 
we własnym domu. Wśród tych 
zagrożeń wymienię także choroby 
cywilizacyjne: cukrzycę i miażdżycę 
ze wszystkimi ich konsekwencjami. 
Zauważam też pogarszający się stan 

Znana i lubiana w Radłowie i całej gminie lekarka, pani Marta Kaczówka, 
zajęła III miejsce w kategorii Lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej 

w plebiscycie Gazety Krakowskiej. Wyróżnienie otrzymała także 
radłowska przychodnia prowadzona przez panią Martę i jej męża. 
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Marta Kaczówka: 
Dziękujemy za 
wszystkie głosy



psychiczny społeczeństwa, 
zarówno u dzieci, młodzieży, 
jak i dorosłych. Brak odpor-
ności psychicznej skutkuje 
depresją i stanami lękowymi.

 Przez tyle lat zdarzały 
się przeżycia piękne, jak 
i te trudne…

- Moje osobiste najpiękniej-
sze wspomnienia jako matki to 
narodziny moich dzieci i ich 
pierwszy krzyk po porodzie. 
Najpiękniejsze przeżycie jako 
lekarza to wyleczenie dziecka 
z choroby, która była trudna do 
rozpoznania, trudna do wyle-
czenia, a cierpiące dotychczas 
dziecko zjawia się na wizytę 
kontrolną z uśmiechem na 
twarzy. Oczywiście, najtrud-
niejszym przeżyciem dla 
lekarza jest śmierć pacjenta, 
a szczególnie małego pacjenta, 

czy to na skutek tragicznego wypadku, czy 
ciężkiej, nieuleczalnej choroby. W tych przy-
padkach, to co jest najbardziej przykre dla 
lekarza to bezsilność…

 Ale mali pacjenci dostarczają 
też dużo radości i uśmiechu. 
Pamięta Pani najśmieszniejsze 
sytuacje z gabinetu?
- Dzieci są wdzięcznymi pacjentami, 

komentują swój pobyt w gabinecie 
w sposób spontaniczny, często zaskaku-
jący. Czasem sugerują, co mam zrobić, 
np. kiedyś usłyszałam „Jeszcze mi uszów 
nie zbadałaś!”. Z perspektywy 33-letniej 
pracy obserwuję, że dzieci są coraz bardziej 
rezolutne, mądre, wygadane, bez żadnej 

tremy. Ale lubią być traktowane poważ-
nie, chwalone i nagradzane. Kiedyś 
4-letnia Marysia otrzymała w nagrodę za 
dzielność naklejki. Mama przypomina: 
„Marysiu, a magiczne słowo?”. Na co 
Marysia odpowiada: „Sezamie, otwórz 
się”. Innym razem 4-letni Patryk bawił 
się otworem na kable od komputera na 
moim biurku i mówi: ja też będę leka-
rzem i będę miał taką dziurę. Zapytałam: 
„Patrysiu, a kogo będzie leczył: dzieci 
czy dorosłych?”, a Patryś odpowiada: 
„Ciebie!”.

 Pacjenci doceniają 
Pani pracę. Została Pani 
wyróżniona w Plebiscycie 
„Lekarz Małopolski 2015”.
- Zostałam zgłoszona do plebiscytu 

jako Lekarz Małopolski 2015, a nasz 
Ośrodek Zdrowia jako najlepsza przy-
chodnia Małopolski 2015 i tu w tym miejscu 
chciałam serdecznie podziękować pacjen-
tom za to zgłoszenie, za uznanie naszej 

pracy. Odbieramy to zgłoszenie jako 
szczególne wyróżnienie. Gorąco dzię-
kujemy za wszystkie oddane na nas 
głosy. To jest nasz wspólny sukces: 
pacjentów i wszystkich pracowni-
ków tego ośrodka. Mamy życzliwych, 
dobrych i wrażliwych pacjentów. Toteż 
my również staramy się być przyja-
ciółmi chorych.

Pamiętamy, że zdrowie jest najwięk-
szym dobrem pacjenta i musimy się 
o niego szczególnie troszczyć. Pacjenci 
obdarzają nas ogromnym zaufaniem 
powierzając nam nie tylko swoje prob-
lemy zdrowotne, ale również problemy 
socjalne, rodzinne. Wspólnie staramy 
się je rozwiązywać.

 Czego można Pani 
życzyć?
- Czuję się osobą speł-

nioną. Mam cudownego 
męża, wspaniałych synów, 
mądre i dobre synowe, urocze 
wnuki: Jasia i Wojtusia. Mam 
też pracę, którą uwielbiam 
i dobre relacje z pacjentami. 
Czego można mi życzyć? 
Przede wszystkim zdrowia, 
pogody ducha, abym mogła 
dalej służyć ludziom.

Ja również pragnę złożyć 
życzenia: z okazji Nadcho-
dzących Świąt Bożego Naro-
dzenia i Nowego Roku życzę 
Wszystkim dużo zdrowia, 
głębokiej wiary i nadziei na 
lepsze jutro oraz miłości do 
każdego bliźniego. 

(Radło, fot. Artur Gawle)
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Grażyna Czekańska, 
Krystyna Wypasek, 

Pola Zachara

Od 
czerwca do końca paździer-
nika 2015r. brałyśmy udział 
w projekcie „Super Senior” 
realizowanym przez Funda-

cję „Magma” im. Ronalda Regana z Borzę-
cina przy wsparciu finansowym Wojewódz-
twa Małopolskiego.

Projekt zakładał udział 50 seniorów 
z 5 gmin, 5 powiatów woj. Małopolskiego: 
brzeskiego, proszowickiego, bocheńskiego, 
tarnowskiego i miechowskiego. Cele, które 
przyświecały projektowi to: integracja 
i nawiązanie relacji między mieszkańcami 
różnych stron Małopolski, nabycie umiejęt-
ności pracy w zespole, wyrobienie nawyku 
aktywnego spędzania czasu, aktywności 
ruchowej oraz zdrowa dieta seniora.

Wszystkie cele 
udało się zreali-
zować. Spotkania 
seniorów odby-
wały się w Szczu-
rowej w domu 
kultury, na które 
byli zaproszeni 
z prelekcjami na 
tematy zdrowotne: 
pielęgniarka, reha-
bilitant, dietetyk. Oprócz wiedzy teoretycz-
nej przekazanej przez zaproszonych gości, 
były również warsztaty, w czasie których 
uczestnicy przygotowywali zdrowe prze-
kąski, sałatki i napoje.

Były również wycieczki: do Solca-Zdroju, 
Krynicy, Muszyny, Tylicza oraz na Św. Krzyż 
w Górach Świętokrzyskich. Uczestnicy mieli 
okazję podziwiać piękno malowniczo poło-
żonych uzdrowisk, degustować wody mine-
ralne „Jan”,

Projekt „Super Senior”

„Zuber” w Krynicy, zażyć 
kąpieli w najsilniejszej na 
świecie wodzie siarczko-
wej w Solcu oraz poznać 
niezwykle interesujące 
Ogrody Biblijne w Muszy-
nie. Niezapomniana pozosta-
nie wycieczka na Św.Krzyż, 
a to z racji ulewnego deszczu 
i mgły, które nie pozwoliły 
rozkoszować się pięknem 
krajobrazu najstarszych gór 
w Polsce. Podkreślić należy 

niezwykle ciepłą i radosną 
atmosferę naszych spotkań, 
które zazwyczaj kończyły się 
śpiewem i tańcami. W czasie 
trwania projektu przypadł 
Europejski Dzień Seniora 
(20.10.2015), który obcho-
dziliśmy bardzo uroczyście. 
Zaproszeni goście oraz senio-
rzy obejrzeli występ młodzieży 
z gimnazjum w Racławicach, 

wysłuchali śpiewu 
zespołu ludowego 
seniorek ze Szczuro-
wej oraz mini reci-
talu chóru „Gaudete” 
z Radłowa. A potem 
zabawa taneczna.

Nad realizacją cało-
ści projektu czuwała 
Pani Małgosia Papier 
–wiceprezes Fundacji 
„Magma”. Dziękujemy 
jej za zaproszenie nas 

do udziału w tym projekcie, 
za okazanie wielkiego serca 
i wyrozumiałości dla niesfor-
nych często 50-ciu seniorów, 
za życzliwość i uśmiech dla 
nich. Dziękujemy również 
za serdecznie przyjęcie kole-
żankom i kolegom senio-
rom, których poznałyśmy 
w czasie trwania projektu. 
Było bardzo miło. 

„Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego”
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 PEŁNA NAZWA KLUBU:  Klub Sportowy TARKRUSZ 
ZABAWA

 DATA ZAŁOŻENIA:  10 lipca 2015

 BARWY:  błękitno biało czerwone

 STRONY KLUBU: 

 http://tarkruszzabawa.futbolowo.pl/, 
 https://www.facebook.com/tarkruszzabawa/ 

 ZARZĄD KLUBU:   Prezes: Adrian Bujak,  
 Sekretarz: Łukasz Hornik,  
 Skarbnik: Józef Oleksy 

 KAPITAN:  Marcin Kumięga  jeden z najbardziej  
 doświadczonych zawodników  wcześniej grający  
 w nieistniejącym już klubie Olimpia Zabawa. 

 TRENER:  Krzysztof Kapłoński  doświadczony  
 trener, który w przeszłości z trzeba klubami  
 awansował do Aklasy. co jest głównym założeniem   
 klubu w przyszłym sezonie. 

 KIEROWNIK DRUŻYNY:  Klaudia Miczołek 

 OPIEKUN MEDYCZNY:  Paweł Oleksy 

 STADION:  Stadion w Zabawie 

 HERB KLUBU:  Herb klubu nawiązuje do herbu  
 miejscowości zabawa oraz historii okolicznych  
 miejscowości, których zawodnicy reprezentują  
 klub. W centralnym punkcie herbu znajduje się  
 kontur samolotu Dakota, który brał udział w akcji  
 Most III. Na koszulkach pod herbem klubu znajduje  
 się dzienna data akcji. 

 CIEKAWOSTKI: 

»   Prawdopodobnie jesteśmy jedynym klubem  
 Bklasowym w Małopolsce posiadającym  
 sponsora tytularnego. 

 »   Na każdym meczu klubu obecny jest fotograf,  
 dzięki czemu fotorelacje z każdego meczu  
 można oglądać na stronach internetowych  
 TARKRUSZu. 

 »   W klubie jest miejsce również dla płci pięknej.  
 Kierownikiem drużyny jest kobieta, dzięki czemu  
 rozgrywki klubu są jeszcze atrakcyjniejsze. 

 »   W niedługim czasie planowane jest  
 wyprodukowanie koszulek kibicowskich. 

 »   Miejscowość Zabawa w trakcie zebrania  
 wiejskiego zdecydowała się przeznaczyć  
 część środków z budżetu wiejskiego na klub  
 sportowy. 

Adrian Bujak

N
asz klub został zało-
żony w połowie roku 
2015. Klub zostali 
założony z myślą 

o zagospodarowaniu piłkarzy 
z wiosek: Zabawa, Wał-Ruda, 
Zdrochec, którzy w znako-
mitej większości nigdy lub 
przez dłuższy czas nie grali 
w żadnym klubie.

Tar-Krusz Zabawa W obecnych realiach 
bardzo ciężko jest urucho-
mić klub sportowy gdzie 
sezon zaczyna się od sierpnia, 
a budżet gminy (skąd biorą 
się głównie dochody klubu) 
jest ustalany i planowany 
pod koniec roku. Klub udało 
się założyć dzięki chęciom 
samych zawodników oraz 
głównemu tytularnemu 
sponsorowi klubu - Kopal-
nia Kruszyw Tar-Krusz Sp. 
z o.o. z Wał-Rudy. Otrzyma-
liśmy również wsparcie od 
mieszkańców miejscowości 
Zabawa, radnego i sołtysa wsi 
oraz od gminy Radłów.

Uruchomienie klubu wiąże 
się z ogromnymi kosztami, 
ponieważ oprócz kosztów, co 
sezonowych wynikających 
z udziału w rozgrywkach 
(sędziowie, dojazdy, utrzyma-
nie stadionu itp.) potrzebne 
są środki na zakup koszulek, 
butów, piłek, siatek itd.

Mimo małego doświad-
czenia zawodników klubowi 
udało się zdobywać punkty 
w lidze a sparingi po zakoń-
czeniu rozgrywek wskazują 
na progres całego zespołu. 
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W 
Sali Gimnastycznej 
w Woli Radłow-
skiej rozegrano 
II Mikołajkowy 

Turniej Szachowy. Zawody te 
już tradycyjnie przyciągnęły 
do naszej gminy wielu sympa-
tyków tej dyscypliny sportu. 

Głównym sędzią zawodów 
był pan Wiesław Kasperek 
– sędzia klasy państwowej, 
który skrupulatnie czuwał nad 
prawidłowością rozgrywania 
zawodów. Pierwotnie miał 
zostać rozegrany jeden turniej 
w następujących kategoriach: 
Szkoły Podstawowe, Gimna-
zjum, Szkoły Średnie oraz 
Kategoria OPEN .Po weryfi-
kacji zgłoszeń zawodników 
organizatorzy wraz z sędzią 
głównym postanowili rozegrać 
dwa jednocześnie odbywające 
się turnieje. Decyzja ta została 
podjęta w związku z tym że, 
w kategorii młodzieżowej 
zgłoszonych zostało 33 zawod-
ników , natomiast w katego-
rii OPEN 22 zawodników . 
Zawody zostały rozegrane 
na dystansie dziewięciu pięt-
nastominutowych rund . Na 
zwycięzców poszczególnych 
kategorii czekały szklane statu-
etki oraz puchary za klasyfika-
cję generalną. Organizatorzy 
rozdali również dwie nagrody 
specjalne dla najstarszego 
i najmłodszego zawodnika 
turnieju. Tutaj miało miej-

II Mikołajkowy Turniej     Szachowy
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Awans naszych zawodników Janusz Pięta, Kamil Sobota

W 
dniu 7 października 2015 
roku, w Nowym Targu 
odbyły się zawody Wojew
ódzkie w indywidualnych 

biegach przełajowych. Gminę Radłów 
reprezentowało dwóch zawodników, 
którzy wcześniej pomyślnie przeszli 
eliminacje podczas zawodów powia
towych w Tarnowie. Szkoły podstawowe 
reprezentował Jakub Nowak ze Zdro
chca, uczęszczający do Niepublicznej 
Szkoły Podstawowej im. 16 p.p. Ziemi 
Tarnowskiej w Zdrochcu, ostatecznie 
zajął 99 miejsce na 106 startujących. 
Natomiast szkoły gimnazjalne 
reprezentował Jakub Molczyk z Niwki, na 
co dzień uczęszczający do Publicznego 
Gimnazjum im. Kardynała Stanisława 
Hozjusza w Radłowie, ostatecznie 
zajął miejsce 59 na 115 startujących.. 
Obydwu zawodnikom gratulujemy 
awansu i życzymy dalszych sukcesów 
w sporcie. 

sce zdarzenie bezpreceden-
sowe gdyż, różnica pomiędzy 
najmłodszym a najstarszym 
zawodnikiem wynosiła aż 83 
lata ! W czasie trwania turnieju 
można było skorzystać z bufetu 
a tuż po godzinie 12 nastąpiła 
przerwa obiadowa na której 
zawodnicy mogli posilić się 
pyszną pizzą. Na najmłodszych 
uczestników a także na tych 
troszkę starszych na zakoń-
czenie zawodów czekała miła 
niespodzianka. Każdy z uczest-
ników otrzymał paczkę świą-
teczną pozostawioną przez 
Świętego Mikołaja, który w ten 
piękny słoneczny dzień przejeż-
dżał niewątpliwie przez Wolę 
Radłowską. II Mikołajkowy 
turniej już za nami , po wielkich 
emocjach wszyscy zawodnicy 
zadeklarowali że w następ-
nym roku również wystartują 
w kolejnej edycji tych zawodów. 

Organizatorami 
Turnieju byli:
Burmistrz Miasta 
Radłowa 
Stowarzyszenie 
„START” w Radłowie
Zespół Szkolno-
Przedszkolny w Woli 
Radłowskiej 

II Mikołajkowy Turniej     Szachowy
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Tabela Okręg  Żabno : Klasa A
SEZON 2015/2016 

Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki

1. LKS Nowa Jastrząbka 13 35 11 2 0 59-6 7 0 0 37-2 4 2 0 22-4

2. Radłovia Radłów 13 32 10 2 1 27-10 7 1 0 12-4 3 1 1 15-6

3. LUKS Zalipie 13 28 9 1 3 29-24 5 0 1 16-11 4 1 2 13-13

4. Powiśle Bolesław 13 26 8 2 3 36-16 6 0 1 25-5 2 2 2 11-11

5. Dunajec Konary 13 23 7 2 4 32-19 2 2 2 11-11 5 0 2 21-8

6.
Dąbrovia II Dąbrowa 
Tarnowska

13 20 6 2 5 33-27 3 2 0 21-8 3 0 5 12-19

7. LZS Mędrzechów 13 18 6 0 7 27-35 4 0 3 16-17 2 0 4 11-18

8. Strażak Karsy 13 18 5 3 5 26-25 3 1 3 16-10 2 2 2 10-15

9. LUKS Wola Radłowska 13 16 3 7 3 18-21 2 3 1 12-14 1 4 2 6-7

10. LZS Brzezówka (k. 
Szczucina)

13 14 4 2 7 22-27 2 2 3 13-9 2 0 4 9-18

11. LZS Luszowice 13 12 3 3 7 25-37 2 2 3 13-19 1 1 4 12-18

12. Olimpia Biskupice 
Radłowskie

13 5 1 2 10 13-43 1 1 4 5-23 0 1 6 8-20

13.  Łęgovia Łęg Tarnowski 13 5 1 2 10 22-26 1 0 5 14-12 0 2 5 8-14

14.  LKS Szarwark 13 5 1 2 10 14-67 1 2 3 10-17 0 0 7 4-50

Podsumowanie I fazy rozgrywek 
piłkarskich drużyn
z terenu Gminy Radłów w sezonie 2015/2016
Tabela Okręg Tarnów: Klasa A
SEZON 2015/2016 

RAZEM DOM WYJAZD

Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki

1.  GLKS Gromnik 13 34 11 1 1 44-13 4 1 1 21-9 7 0 0 23-4

2.  KS US Śmigno 13 33 11 0 2 45-20 6 0 1 20-11 5 0 1 25-9

3.  LKS Ładna 13 28 9 1 3 34-24 5 0 2 20-12 4 1 1 14-12

4.  LUKS Skrzyszów 13 26 8 2 3 31-16 4 2 0 16-4 4 0 3 15-12

5.  KS Radlna 13 25 8 1 4 34-35 4 1 2 14-15 4 0 2 20-20

6.  Pogoria Pogórska Wola 13 20 5 5 3 21-12 5 1 1 15-4 0 4 2 6-8

7.  Metal Tarnów 13 19 6 1 6 24-24 4 1 2 16-10 2 0 4 8-14

8.  LKS Koszyce Wielkie 13 16 4 4 5 35-30 3 3 1 25-14 1 1 4 10-16

9.  Iskra Tarnów 13 15 4 3 6 27-36 2 2 3 14-14 2 1 3 13-22

10.  LKS Niwka 13 13 3 4 6 19-28 2 0 4 11-19 1 4 2 8-9

11.  Tuchovia II Tuchów 13 10 3 1 9 20-40 2 1 3 13-14 1 0 6 7-26

12.  Biała Lubaszowa 13 10 3 1 9 19-31 2 1 3 9-13 1 0 6 10-18

13.  Olszynka Ołpiny 13 8 2 2 9 26-33 1 0 5 16-18 1 2 4 10-15

14.  LKS Szynwałd 13 2 0 2 11 12-49 0 1 5 6-18 0 1 6 6-31

W 
Tarnowskiej A kla sie Gminę 
Radłów reprezentuje klub 
z Niwki. Pierwszy sezon 
zazwyczaj bywa bardzo ciężki 

i trzeba zapłacić przysłowiowe frycowe. 

I tak właśnie rozpoczął rozgrywki zespół 
z Niwki. Po kilku porażkach przyszedł 
jednak czas na pierwsze historyczne 
zwycięstwo, które to nasi piłkarze odnie-
śli pokonując w VI kolejce spotkań zespół 

Białej Lubaszowa. Na zakończenie rundy 
zespół legitymuje się następującym bilan-
sem spotkań: 3 zwycięstwa, 4 remisy i 6 
porażek. Na chwilę obecną pozwala to 
zajmować 10 miejsce w tabeli ligowej.  
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Tabela Okręg  Żabno : Klasa B
SEZON 2015/2016 

Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki

1. Polonia Kłyż 7 16 5 1 1 12-4 3 1 0 5-1 2 0 1 7-3

2. Wolania Wola Żelichowska 7 15 4 3 0 13-5 3 1 0 8-2 1 2 0 5-3

3. Orzeł Miechowice Małe 7 12 3 3 1 13-10 2 1 0 7-4 1 2 1 6-6

4. LKS Ilkowice 7 12 4 0 3 19-9 2 0 1 11-1 2 0 2 8-8

5. Błękitni Siedliszowice 7 8 2 2 3 6-9 0 1 2 2-6 2 1 1 4-3

6. Dunajec Ujście Jezuickie 7 7 2 1 4 10-20 1 1 1 7-8 1 0 3 3-12

7. Tar-Krusz Zabawa 7 5 1 2 4 4-13 0 1 3 0-8 1 1 1 4-5

8. Wisła Borusowa 7 3 1 0 6 5-12 1 0 3 5-7 0 0 3 0-5

W 
A klasie – Okręg Żabno 
naszą Gminę reprezentuje 
aż 3 zespoły. Debiutan-
tem jest drużyna z Bisku-

pic Radłowskich, która niestety przez 
I rundę ponosiła regularne porażki 
miejscami przeplatane remisami. Aby 
odnieść historyczne pierwsze zwycię-
stwo zawodnicy musieli czekać aż do 
12 kolejki spotkań. 

Na własnym stadionie zespół Olim-
pii Biskupice Radłowskie pokonał 4:2 
drużynę z Łęgu Tarnowskiego. Miejmy 
nadzieję że w drugiej fazie rozgrywek 
zespół chwyci odpowiedni rytm gry 
i powalczy o wyższą pozycję w tabeli. 

Na chwilę obecną nasza drużyna zajmuję 
12 pozycję.

Kolejnym zespołem walczącym 
w tej grupie jest drużyna LUKS Wola 
Radłowska. Statystyki drużyny z Woli 
radłowskiej to 3 zwycięstwa, 7 remisów 
i 3 porażki. Duża ilość zremisowanych 
spotkań pozwala na zajęcie 9 miejsca 
w tabeli. Bardzo solidna i równo grająca 
drużyna, której nie raz zabrakło szczęś-
cia aby zdobyć pełną pulę punktów.

Ostatnią i zarazem najwyżej sklasyfi-
kowaną drużyną jest Radłovia Radłów. 
Zespół od początku sezonu postawił 
sobie jasny cel awansu i walki o jak 
najwyższe lokaty. Mało przekonujące 

zwycięstwa z początku sezonu nie 
napawały optymizmem. Konsekwen-
tnie realizowano jednak przedsezonowy 
plan i do ostatniej 13 kolejki drużyna 
z Radłowa nie zaznała goryczy porażki 
i wraz z drużyną LKS Nowa Jastrząbka 
liderowała w ligowej tabeli. Niestety 
w ostatnim wyjazdowym meczu do 
Zalipia po ciężkim i wyrównanym 
meczu Radłovia straciła miano drużyny 
niepokonanej w obecnych rozgrywkach. 
Na chwilę obecną nasz zespół zajmuje 
2 miejsce w tabeli ze stratą zaledwie 3 
pkt do lidera. Awans czyli cel założony 
przed sezonem ciągle zatem zostaje 
otwarty. 

W 
rozgrywkach B klasy od 
tego sezonu również mamy 
swojego reprezentanta. Reak-
tywowany  przez młodzież 

z Zabawy wspieraną przez swojego 
sponsora głównego firmę TAR-KRUSZ  
zespół podjął inicjatywę zgłoszenia się 

do rozgrywek B klasy. Młody i perspek-
tywiczny skład na początku nie mógł 
złapać odpowiedniego rytmu swojej gry. 
Porażki nie zniechęciły zawodników i 
w 4 kolejce spotkań udało się odnieść 
historyczne zwycięstwo nad drużyna 
Wisła Borusowa 2:1 . Zespół dołożył 

do tego jeszcze 2 remisy i 4 porażki co 
spowodowało że uplasował się na 7 miej-
scu w ligowej tabeli. Miejmy nadzieję 
że w kolejnej rundzie ciężka praca na 
treningach zaowocuje kolejnymi zwycię-
stwami.  

Kamil Sobota

Kolejne sukcesy 
Janka i Oli

W 
sobotę 28 listo
pa da w Rze szo
wie odby ły się 6. 
Otwarte Mistrzo

stwa Pod kar pacia Wu shu, 
w któr ych udział wzięli 
nasi zawodnicy, uczestni
czący w zajęcia sportowych 
KungFu w Domu Kultury 
w Biskupicach Radłowskich. 
Najmłodsza zawodniczka 

Ola Proszowska uczennica 
I klasy szkoły podstawowej 
zdobyła złoty medal, nato
miast Jan Kiełbania, uczeń 
VI klasy brązowy medal. 

To już jego kolejny sukces 
i medal na prestiżowych 
zawodach. Gratulujemy 
naszym wychowankom! 
Życzymy dalszego rozwoju 
i sukcesów. (mm)
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