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Sk¹d siê wziê³o RAD£O?
Wracamy do wydawania gminnego pisma i nieco
zmieniamy jego nazwê.
Postanowilimy wyjaniæ jaka jest jej geneza.
Rad³o to najstarsze i podstawowe narzêdzie do uprawy gleby. Pojawi³o siê na staro¿ytnym Wschodzie w IV
tysi¹cleciu p.n.e. Rad³o narzêdzie twórcze, przeobra¿aj¹ce rzeczywistoæ, cz³owieka, kulturê, postêp, dostatek.
Rad³o to geneza nazwy Rad³ów, chocia¿ jego pochodzenie do dnia dzisiejszego nie zosta³o definitywnie
wyjanione. Opinie uczonych s¹ podzielone. Oto kilka hipotez.
Mieszkañcy Rad³owa od dawna wykazuj¹ zainteresowanie nazw¹ swej miejscowoci. Z obiegowych opinii
wynikaj¹ dwie genezy. Niektórzy wywodz¹ j¹ od rad³a,
a wiêc od podstawowego narzêdzia rolniczego, u¿ywanego od stuleci. Potwierdza to A. Brückner w S³owniku
etymologicznym jêzyka polskiego, podaj¹c, i¿ nazwa wsi
wywodzi siê najprawdopodobniej od s³owa rad³o, które
mo¿e oznaczaæ sochê (p³ug). Inni wyra¿aj¹ przekonanie,
¿e jest to nazwa patronimiczna, pochodz¹ca od Rad³y za³o¿yciela lub w³aciciela wsi.
Najdawniejsze dzieje Ziemi Rad³owskiej tkwi¹ w mrokach nieprzeniknionej tajemnicy. Pró¿no szukaæ w archiwach dokumentów z czasów, gdy tereny te porasta³a wielka puszcza, a gospodarzami jej by³y tury i ¿ubry. Nie prowadzono tutaj wykopalisk archeologicznych, brak wiêc
dowodów materialnych, wiadcz¹cych o sposobie ¿ycia
naszych najdawniejszych przodków. Trudnili siê zapewne rolnictwem, lenictwem, garncarstwem, ale na pewno
tak¿e rybo³ówstwem. Przekonuje o tym nie tylko bliskoæ
dwóch wielkich rzek: Dunajca i Wis³y, ale tak¿e zachowany na najstarszej czêci kocio³a rad³owskiego herb,
na którym obok baszty obronnej widnieje ³ód.
Zazwyczaj tak bywa, ¿e tam gdzie zatrzymuje siê
uczony, wkracza poeta, pisarz. Nie inaczej sprawy wygl¹daj¹ z Rad³owem. Tak¿e i tutaj pisarz postanowi³ wyrêczyæ historyków. By³ nim twórca uznany i popularny
Karol Bunsch. W ciesz¹cej siê wci¹¿ du¿ym uznaniem
czytelników powieci Dzikowy skarb (1945), w której znajdujemy udan¹ próbê przedstawienia Polski za czasów

Mieszka I, czytamy tak¿e o Ziemi Rad³owskiej. Pisarz
w pewnej chwili opowiada o zabiegach niejakiego Szmatki,
doradcy Dzika, o przydzielenie tytu³owemu bohaterowi
dóbr w Polsce Po³udniowej. Dowiadujemy siê o umowie
miêdzy wzmiankowanym Szmatk¹, a synem krakowskiego ¿upana, Topora ze Star¿ów, Mikluszem. Na jej mocy
Dzik dosta³ dobra miêdzy Rab¹ a Dunajcem, na po³udnie
od traktu handlowego Kraków-Przemyl. Przedstawiaj¹c
tê sprawê swojemu panu, Szmatka w pewnej chwili dodaje: £êgi nad Wis³¹ wzi¹³bym, ale siedz¹ tam ju¿ dru¿ynnicy: Szczur, Rad³o, Borzêta. Z kontekstu wynika, i¿
byli to najprawdopodobniej dru¿ynnicy (tzn. cz³onkowie
dru¿yny) Mieszka I.
Czy istotnie tak by³o, trudno stwierdziæ. Badania jêzykoznawców - onomastów przekonuj¹, ¿e trzy miejscowoci: Szczurow¹, Rad³ów i Borzêcin, za³o¿yli osadnicy
o imionach: Szczur, Rad³o i Borzêta (w nazwach tych
miejscowoci znajduj¹ siê wszak koñcówki dzier¿awcze:
-owa, -ów, -in, wskazuj¹ce bezporednio na imiona ich
za³o¿ycieli czy te¿ w³acicieli). Trudno jednak dochodziæ,
czy byli to woje z dru¿yny ksiêcia. Wiadomo, ¿e od najdawniejszych czasów ziemie te nale¿a³y do OO. Benedyktynów z Tyñca i biskupów krakowskich. Czy¿by zatem ju¿ w XI wieku odebrano je rodom dru¿ynników ksiêcia?
Z drugiej strony ¿al rezygnowaæ z tak piêknej tradycji
i wyrzekaæ siê przodków nale¿¹cych niegdy do grona
rycerzy ksiêcia, który ochrzci³ Polskê. Warto zatem o tradycji tej pamiêtaæ. Nawet wtedy, gdy jej do koñca nie bêdziemy wierzyæ. ¯yczymy mi³ej lektury!
(ze zbiorów rad³owskiej biblioteki
informacje wybra³ mZ)
Przypisy:
1. A. Krawczyk, S³ownik wsi Rad³ów i okolic,
Kraków, UJ, 2001, s. 3.
2. K. Bunsch, Dzikowy skarb, Kraków, Wydaw.
Literackie, 1977, t. 1, s. 292.
3. F. Ziejka, Miasto poetów: studia i szkice, Kraków,
Universitas, 2003, s. 440-441.

G³os czytelników

Celem wznowienia wydawania Kwartalnika jest szeroka wspó³praca z mieszkañcami. Zale¿y nam na tym,
bycie Pañstwo informowali nas o rzeczach wa¿nych,
o swoich bol¹czkach i postulatach. O tym, co Waszym
zdaniem, nale¿y zmieniæ. Poni¿ej publikujemy pierwszy
list.
Marcinkowice i Przybys³awice s¹ jedynymi miejscowociami w gminie Rad³ów, w których rozpocz¹³ siê proces scalania gruntów i trwa ju¿ oko³o dziewiêciu lat. Bol¹czk¹ jest to, ¿e ci¹gnie siê on zbyt d³ugo. Jest te¿ problem ze stworzeniem drogi dojazdowej do dzia³ek na tzw.
ogrodach.

To nie koniec spraw do za³atwienia. Wie posiada
jedyn¹ placówkê kulturaln¹ - bibliotekê, która mieci siê
w zbyt ciasnym pomieszczeniu i otwarta jest tylko trzy
razy w tygodniu. Dobrze by by³o zmieniæ obecny stan rzeczy. Przy dobrej woli mieszkañców, so³tysa i Rady So³eckiej, jest to mo¿liwe. W wiejskim Domu Ludowym jest
przecie¿ pomieszczenie, które sprosta³oby wymaganiom
lokalowym. Proponujê aby utworzyæ tam wygodn¹ bibliotekê z czytelni¹, dysponuj¹c¹ nowoczesnym sprzêtem
komputerowym i dostêpem do Internetu. Powinna ona
pracowaæ i byæ czynna codziennie. Apelujê do w³adz, by
wziê³y to pod uwagê.
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Jestem blisko ludzkich spraw...
Za nami wybory samorz¹dowe. W wyniku jesiennego g³osowania, wójtem Rad³owa zosta³ ponownie
Zbigniew Kowalski. Zapowiada, ¿e bêdzie dba³ o równomierny rozwój wszystkich zak¹tków gminy. Zamierza jeszcze bardziej zacieniæ wspó³pracê z so³tysami
i ws³uchiwaæ siê w g³osy mieszkañców. Bo któ¿ wie
lepiej czego potrzeba ludziom, ni¿ oni sami... Trzeba
tylko umieæ ich s³uchaæ.
Redakcja: - Panie wójcie zacznijmy od najwa¿niejszych inwestycji w gminie Rad³ów. Co siê tu bêdzie w najbli¿szym czasie dzia³o?
Zbigniew Kowalski: - Bêdzie dzia³o siê sporo. W grudniu ubieg³ego roku Rada Gminy uchwali³a bud¿et na bie¿¹cy rok. To daje podstawê do rozpoczêcia wielu wa¿nych
dla mieszkañców, inwestycji. To choæby budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum
w Rad³owie oraz kanalizacja. Ju¿ ruszy³y prace nad opracowaniem dokumentacji technicznej na pod³¹czenie do sieci Woli Rad³owskiej, Zabawy i Wa³ Rudy. Mieszkañcy tych
miejscowoci wreszcie zlikwiduj¹ szamba.
Redakcja: - Dobiega koñca wa¿na inwestycja w zakresie pomocy spo³ecznej. Jest ona ju¿ po odbiorach technicznych.
Z.K.: - O tak. Chodzi o rodowiskowy Dom Samopomocy w so³ectwie Siedlec. Placówkê zlokalizowano w budynku by³ej szko³y. Pomieszczenia nie by³y u¿ytkowane
od 1994 roku, wykonalimy kawa³ porz¹dnej roboty, której
efekty widoczne s¹ go³ym okiem. Prace trwa³y od ubieg³ego roku. Mamy dom dziennego pobytu dla dwudziestu chorych i niepe³nosprawnych pensjonariuszy. Bêd¹ oni przebywaæ w placówce osiem godzin w ci¹gu dnia. Do dyspozycji nowoczesne pracownie np. stolarska, komputerowa
albo krawiecka. Mylê, ¿e nikt nie bêdzie siê nudzi³. Praca
jest przecie¿ najlepsz¹ form¹ rehabilitacji.
Redakcja: - Jakie s¹ koszty powo³ania placówki?
Z.K.: - Niema³e. Odnowienie budynku i czêciowe
wyposa¿enie poch³onê³o co najmniej 350 tysiêcy z³otych.
Bardzo znacz¹co pomóg³ nam Wojewoda Ma³opolski. Po
prostu da³ na to pieni¹dze.
Redakcja: - Kolejny temat to drogi. Co zaplanowano
w tej kwestii?
Z.K.: - Zamierzamy przyst¹piæ do realizacji d³ugofalowego programu dla ¿wirowisk. Plan powsta³ jeszcze podczas ubieg³ej kadencji samorz¹du. Mowa o modernizacji
dróg, po których poruszaj¹ siê ciê¿kie samochody przewo¿¹ce ¿wir. Wiem jak bardzo utrudnia to ruch komunikacyjny w gminie i przeszkadza mieszkañcom. Chcemy poprawiæ bezpieczeñstwo ludzi. Prócz Rad³owa, udzia³em w programie zainteresowane s¹ tak¿e s¹siednie gminy np. Szczurowa, Borzêcin, Wierzchos³awice, Wietrzychowice, Wojnicz
i ¯abno. Plan jest taki, by o pieni¹dze wyst¹piæ do Zarz¹du
Dróg Wojewódzkich i Urzêdu Marsza³kowskiego. Liczymy,
¿e dzia³ania dofinansuj¹: województwo, zarz¹dy powiatowe, rodki unijne, no i same gminy. Pojawi³o siê wiate³ko
w tunelu, mylê ¿e niebawem problem bêdzie rozwi¹zany.
Redakcja: - Czy Rad³ów wreszcie doczeka siê swojej
monografii? Mówi³o siê o niej sporo jeszcze w poprzedniej
kadencji?

Z.K.: - Na pewno tak. Nie wiem tylko czy ju¿ w tym
roku. Monografia Rad³owa powstaje, w opisaniu dziejów
gminy pomagaj¹ nam znane osobistoci m.in. rad³owianin
z pochodzenia, by³y rektor Uniwersytetu Jagielloñskiego
prof. Franciszek Ziejka i wielu naukowców z tej w³anie
uczelni oraz Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Istotny
wk³ad wnosz¹ tak¿e Zbigniew Marcinkowski, Józef Trytek,
Marek Urbanek czy Jerzy Okoñski. Nad monografi¹ pracujemy od 2001 r., ksi¹¿ka w koñcu bêdzie, obiecujê.
Redakcja: - Jak Pan s¹dzi, czego najbardziej potrzeba ludziom?
Z.K.: - Pracy. Ludzie byliby szczêliwsi, gdyby mieli
zatrudnienie. Ale jest coraz lepiej. Ju¿ samo powstanie rodowiskowego Domu Samopomocy to sta³a pensja dla piêciu, szeciu osób. Marzy nam siê w przysz³oci rozbudowa
placówki o warsztat terapeutyczny i oddzia³ rehabilitacyjny. Dziêki temu, mielibymy kolejne miejsca pracy dla ludzi.
Redakcja: - Jaka powinna byæ, Pana zdaniem, rola
reaktywowanego kwartalnika rad³owskiego?
Z.K.: - Informowanie o sprawach wa¿nych dla mieszkañców, wskazywanie drogi, któr¹ powinna iæ w³adza, czyli
ja i moi wspó³pracownicy. Musimy ws³uchiwaæ siê w opinie
ludzi, bo oni zwykle podpowiadaj¹ dobre rozwi¹zania. Wiedz¹ co jest im potrzebne. Liczê, ¿e dziêki kwartalnikowi,
przep³yw wiadomoci na linii samorz¹d-mieszkañcy Rad³owa, bêdzie jeszcze lepszy. Zachêcam wszystkich do wspó³pracy z redakcj¹.
Redakcja: - Czy ludzie mog¹ liczyæ, ¿e ich postulaty
znajd¹ zrozumienie?
Z.K.: - Bêdziemy siê o to staraæ. Nie tylko ja, ale i wszyscy urzêdnicy, zw³aszcza ci najwa¿niejsi. Mam na myli
mojego zastêpcê Jana Grabskiego, skarbnika Teresê Halastrê i sekretarza Mariê Baran. Nie bez znaczenia jest tak¿e wspó³praca z so³tysami, którzy na co dzieñ maj¹ bardzo
bliski kontakt z mieszkañcami. Bêdziemy organizowaæ cykliczne, czêste spotkania i sensownie planowaæ rozwój
gminy. Trzeba pamiêtaæ, ¿e ka¿de so³ectwo ma inn¹ specyfikê. Spróbujemy zadbaæ o ich równomierny rozwój.
Redakcja: - Trzymamy za s³owo, do sprawy bêdziemy wracaæ ju¿ w nastêpnym numerze naszego pisma. ¯yczymy powodzenia!
Z.K.: - Dziêkujê, proszê mnie trzymaæ za s³owo.
Wszystkim, wszystkiego dobrego!
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Z dniem 02.01.2007 r. stanowisko
Zastêpcy Wójta Gminy obj¹³
Jan Grabski.
Do kompetencji Zastêpcy Wójta Gminy nale¿y:
1. Zastêpowanie Wójta Gminy w czasie jego nieobecnoci lub niemo¿noci pe³nienia przez niego obowi¹zków
we wszystkich sprawach dotycz¹cych Urzêdu.
2. Wykonywanie zadañ powierzonych przez Wójta
Gminy zgodnie z jego wskazówkami i poleceniami.
3. Nadzorowanie komórek organizacyjnych Urzêdu
Gminy:
a. wieloosobowe stanowisko ds. nadzoru nad inwestycjami kubaturowymi i liniowymi gminy,
b. stanowisko ds. pozyskiwania rodków pomocowych i rozwoju spo³eczno- gospodarczego gminy,
c. stanowisko ds. informatyki i promocji gminy,
d. stanowisko ds. planowania przestrzennego,
e. stanowisko ds. urbanistyki,
f. stanowisko ds. geodezji, ochrony rodowiska, gospodarki wodnej i po¿arnictwa,
g. stanowisko ds. rolnictwa i dzia³alnoci gospodarczej.
4. Sprawowanie nadzoru nad dzia³alnoci¹ jednost-

ki organizacyjnej Gminy tj. Zak³adu Eksploatacji Urz¹dzeñ
Komunalnych w Rad³owie i w tym zakresie m.in.
- czuwanie nad prawid³owym wykorzystaniem funduszu p³ac i prawid³ow¹ realizacj¹ bud¿etu jednostki organizacyjnej ZEUK,
- wnioskowanie zatrudniania osób na stanowiska kierownicze ZEUK,
- nadzorowanie spraw finansowych ZEUK,
- nadzorowanie nad utrzymaniem w nale¿ytym stopniu technicznym infrastruktury obiektów ZUEK.

G£OS MAJ¥ CZYTELNICY
SONDA - CZEGO TRZEBA MIESZKAÑCOM
Stanis³awa z Rad³owa: - Ludziom trzeba pieniêdzy
i pracy. Bo nawet jak maj¹ szczêliwe rodziny, a dzieciom nie ma co do garnka w³o¿yæ, to mog¹ pojawiæ siê
problemy. Gdy brakuje na ¿ycie, to wszystko siê sypie.
Nasza w³adza powinna dawaæ ludziom pracê. Idzie wiosna, bêdzie mnóstwo mieci na ulicach i polach, niech
sprz¹taj¹ bezrobotni. Zawsze co zarobi¹, a i gmina skorzysta. Albo wys³aæ ich do opieki nad chorymi, niech im
robi¹ zakupy, porz¹dkuj¹ domy i podwórka. Jaki grosz
wpadnie.

gach s¹ w miarê dobre, trzeba siê zaj¹æ tymi mniej uczêszczanymi. Ale tam te¿ ludzie musz¹ dojechaæ do domów.
Józef z Wa³ Rudy: - Rolnikom trzeba pomóc. Pola
nie daj¹ pieniêdzy, a robota ciê¿ka. Zyski niewielkie,
a podatki trzeba p³aciæ. Mo¿e by tak zmniejszyæ zobowi¹zania? Rok by³ ciê¿ki - podtopienia a potem susza,
wiêc i plony takie sobie.
Klaudia z Rad³owa: - Studiujê w Tarnowie, ale po
zajêciach wracam do domu. Strasznie szaro w tym Rad³owie, budynki jak za dawnych czasów. Trzeba pomyleæ o remoncie centrum, zrobiæ jakie fajne alejki i chodniki, mo¿e ³awki albo nowe latarnie? W Rad³owie trochê
czas siê zatrzyma³, a przecie¿ wszystko idzie do przodu.
U nas stare sklepy i stare instytucje. Niedawno by³am
z kole¿ank¹ na wycieczce w Krakowie. Ogromna ró¿nica
miêdzy tym miastem a naszym regionem. Uwa¿am, ¿e
Rad³ów móg³by byæ ³adniejszy.

Maria z Niwki: - Ja bym zadba³a o kulturê. M³odzi
nie maj¹ co z sob¹ zrobiæ, trzeba zorganizowaæ im czas
wolny. Po szkole, tylko komputer i komputer. Jak jad¹ do
Tarnowa, to ich znów ca³y dzieñ nie ma. Moja córka, lubi
spotkaæ siê ze znajomymi na Rynku albo chodziæ po sklepach. Wtedy siê martwiê jak i kiedy wróci, czy jest bezpieczna. Moim zdaniem wiêcej zajêæ dla m³odzie¿y powinno byæ na miejscu. Mo¿e czasem jakie koncerty, turnieje sportowe, mo¿e si³ownia przy której ze szkó³ albo
kawiarenka internetowa?

Tadeusz z Woli Rad³owskiej: - Trzeba sprowadzaæ
turystów. Skoro coraz czêciej przyje¿d¿aj¹ do Tarnowa,
to mogliby te¿ i w nasze strony. Mamy parê fajnych miejsc
gdzie mo¿na wypocz¹æ, zw³aszcza latem. Gdyby tylko
lepiej zagospodarowaæ Dunajec, zrobiæ tam jak¹ pla¿ê,
punkty gastronomiczne, to mo¿na by te¿ zarobiæ. To samo
w Niwce. Ludzie maj¹ samochody, jak jest gor¹co, to uciekaj¹ z miasta. Trzeba im podpowiedzieæ, gdzie jechaæ.

Radek z Rad³owa: - Unia daje pieni¹dze na drogi
i rzeczywicie s¹ coraz lepsze. Moim zdaniem wójt i jego
ekipa powinni iæ w tym kierunku. S¹ jeszcze takie miejsca w gminie gdzie jedzi siê koszmarnie. Dziura na dziurze. A teraz po zimie bêdzie jeszcze gorzej. Ja bym szybko ruszy³ z remontami. Nawierzchnie na g³ównych dro5
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Mam wiele do zrobienia...
Ma piêædziesi¹t
szeæ lat i mi³y, ³agodny g³os. Zaanga¿owany w to co
mówi, bardzo przekonuj¹cy. Trzy dekady przepracowa³ w
Zak³adach Azotowych w Tarnowie, od
czterech lat na rencie. Ma wiêc du¿o
czasu na rozmowy z
ludmi. Chcia³by jednak nie tylko rozmawiaæ, ale i konkretnie pomagaæ. Kazimierz Sarnecki 17 grudnia ubieg³ego roku, zosta³ nowym
so³tysem Biskupic Rad³owskich. To niewiele czasu na podsumowania, ale dobry moment na opowiedzenie o planach.

tacjê, wreszcie uporz¹dkowaæ fosy i wybudowaæ chodniki z
prawdziwego zdarzenia. Chodzê
i pukam do ró¿nych
drzwi, mam nadziejê, ¿e dopnê swego. Najbardziej tych dzieci
¿al.
Redakcja: - Gmina Rad³ów to nie tylko ¿wirownie, ale i
rozliczne pomniki historii. Nawi¹zujê do planów iluminacji s³upa granicznego z 1450 r. oraz chodnika do niego i ³awki dla
zwiedzaj¹cych. Przypomnijmy, ¿e po rad³owskim kociele z
1337 r., to zabytek najwa¿niejszy na naszym terenie. Czy przewiduje Pan takie dzia³ania?
K.S.: - To na razie tylko plany i dyskusje, na pewno warto
by by³o. Proszê pamiêtaæ, ¿e to wszystko bardzo du¿o kosztuje. Mylê, gdzie by tu szukaæ rodków na takie dzia³ania. Pewnie Unia Europejska ma pieni¹dze na kulturê i dziedzictwo narodowe. Trzeba to mocno wzi¹æ pod uwagê. A'propos zabytków. Nie wolno zapominaæ tak¿e o naszych przydro¿nych kapliczkach i figurkach, one te¿ maj¹ swoj¹ wartoæ i historiê! Niektóre licz¹ ponad sto lat, mo¿na na nich zobaczyæ lady po
kulach okupanta. Oj, widzia³y one wiele i wiele pamiêtaj¹. Powinny doczekaæ siê renowacji, w przeciwnym wypadku, zrównaj¹ siê z ziemi¹. I tu te¿ uk³on do Unii, wiem, ¿e urzêdnicy w
Brukseli, maj¹ pieni¹dze na takie rzeczy.
Redakcja: - Ludzie przychodz¹ do Pana z ró¿nymi sprawami. O co jeszcze prosz¹?
K.S.: - O wiele spraw. O remont Domu Ludowego
i
modernizacjê szko³y, która czeka na to od piêædziesiêciu lat.
Okna s¹ w fatalnym stanie, ledwo spe³niaj¹ swoj¹ funkcjê. W
ogóle gdyby nie pomoc mieszkañców, zw³aszcza rodziców
uczniów, to szko³a wygl¹da³aby okropnie. W czynie spo³ecznym zrobili wiele rzeczy - malowali, sprz¹tali itd. Mamy te¿ problem mêtnej wody, ludzie coraz czêciej siê na to skar¿¹. Ale to
temat szerszy, wymagaj¹cy dyskusji.
Redakcja: - Dziêkujê za rozmowê.
K.S.: - Ja te¿ dziêkujê. Liczê na to, ¿e w nastêpnym numerze gazety, bêdziemy mogli powiedzieæ o konkretnych efektach mojej pracy. Bêdziemy w kontakcie.

Redakcja: - Panie so³tysie, czy wie Pan ju¿ co we wsi
trzeba zrobiæ w pierwszej kolejnoci?
Kazimierz Sarnecki: - Tu sprawa jest oczywista. Chodniki czyli bezpieczeñstwo, albo bezpieczeñstwo czyli chodniki, w
kolejnoci, jak kto woli. Mamy w gminie ogromny ruch du¿ych
samochodów, które pod¹¿aj¹ do i ze ¿wirowni. Pêdz¹ tak
szybko, ¿e ka¿dy kto idzie w tym czasie poboczem, jest nara¿ony na ogromne niebezpieczeñstwo. A¿ strach patrzeæ jak
drogami poruszaj¹ siê dzieci. Zw³aszcza teraz, tu¿ przed wiosn¹, gdy zmrok zapada jeszcze stosunkowo wczenie. Musimy pilnie zbudowaæ chodniki na ulicy Bohaterów Wrzenia, tam
jest najgorzej. By³em w tej sprawie
w gminie,
rozmawia³em z kim trzeba, wójt obieca³ pomoc. Byæ mo¿e modernizacjê poboczy sfinansuje Marsza³ek Ma³opolski.
Redakcja: - Czy jest szansa, ¿e stanie siê to w tym roku?
K.S.: - Bardzo mi na tym zale¿y. Pracy przed nami sporo.
Najpierw trzeba zrobiæ wyliczenia finansowe, potem dokumen-

Kolêdowanie na szczytny cel
Tegoroczny koncert, który odby³ siê 5 stycznia 2007 w auli ZSP
w Rad³owie by³ pi¹tym z cyklu. Te organizowane w latach poprzednich,
mia³y charakter sk³adankowy- oprócz Grupy Pod Grusz¹ wystêpowali
zaproszeni gocie, najczêciej miejscowi artyci, jak choæby dobrze znana
w naszym rodowisku Flik Kapela, w której gra Stanis³aw Flik ze swoimi
synami. W tym roku by³o podobnie, jedyna ró¿nica polega³a na tym, ¿e
zaproszone zespo³y pochodzi³y z Tarnowa i Bochni. Jako pierwsza
wyst¹pi³a Grupa Pod Grusz¹. Stonowane interpretacje kolêd, by³y dobrym wstêpem do tego, co nast¹pi³o potem.
Kolejno zapiewa³a grupa wokalna Monk z Tarnowa, która wykonuje muzykê ocieraj¹c¹ siê o klimaty jazzowe. Odbiegaj¹ce od tematyki
koncertu, s³ynne Don't worry be happy rozko³ysa³o publicznoæ.
Nastêpny wykonawca to Duet w Kapciach z Bochni graj¹cy ballady w stylu country. Warto dla porz¹dku wspomnieæ, ¿e energetyczne
kompozycje tej formacji wzbudzi³y ogromny entuzjazm licznie zgromadzonej publicznoci.
Jako ostatnia wyst¹pi³a grupa wokalna Concentus z Tarnowa,
piewaj¹ca utwory muzyki powa¿nej. Perfekcyjne wykonania kolêd by³y
piêknym podsumowaniem wieczoru. Na koniec - tradycyjnie ju¿ - wszyscy s³uchacze odpiewali Bóg siê rodzi.
Po koncercie, m³odzie¿ ZSP w Rad³owie, zbiera³a do puszek pieni¹dze na cel charytatywny. To ju¿ te¿ tradycja koncertów kolêdowych.

Koncerty Grupy Pod Grusz¹ ciesz¹ siê w naszym rodowisku sporym zainteresowaniem i uznaniem. Programy s³owno muzyczne o Karolinie Kózkównie, o Janie Pawle II, a tak¿e inne,
zawsze gromadzi³y liczn¹ grupê s³uchaczy spragnionych estetycznych wra¿eñ. Najwiêkszym powodzeniem ciesz¹ siê organizowane od kilku lat, koncerty kolêd i pastora³ek.

Grupa wokalna Monk z Tarnowa

cd. str. 7
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JUBILEUSZ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZABAWIE
tach 1966-1973 (z przerwami) Bibliotekê prowadzi³a Zofia Ma³ek-Rak, któr¹ przez pewien czas (1971-1972) zastêpowa³a jej
siostra Irena Ma³ek-Ga³kowska. W latach 1973-1982 pracowa³a
Józefa Zalena, po niej za Krystyna Bro¿ek (1983-1985). Od
sierpnia 1985 roku placówkê prowadzi Anna Kosiata.
Rok 2004 by³ wyj¹tkowo pomylny dla rozwoju placówki.
Dziêki du¿emu zaanga¿owaniu obecnej kierowniczki, biblioteka
pozyska³a dodatkowe pomieszczenie przekazane przez OSP
w Zabawie, tworz¹c obecnie przestronn¹ ksi¹¿nicê o powierzchni u¿ytkowej ponad 50 m2. Z ciasnej wypo¿yczalni ksi¹¿ek, sta³a
siê nowoczesn¹ placówk¹ kultury. W tym samym roku przyst¹pi³a do projektu Biblionet Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga w Warszawie, którego celem jest umo¿liwianie jak najszerszego, bezp³atnego dostêpu do Internetu, zw³aszcza w rodowiskach wiejskich. Biblioteka otrzyma³a równie¿ od Fundacji Andrzeja Urbañczyka sprzêt komputerowy i dzi oferuje swoim czytelnikom dostêp do dwóch stanowisk komputerowych, baz danych w³asnych oraz dostêp do obcych baz informacyjnych.
Biblioteka w Zabawie jest ostatni¹ w gminnej sieci, w której
wprowadza siê elektronizacjê procesów bibliotecznych. Na koniec
grudnia 2004 r. ksiêgozbiór liczy³ 12 325 ksi¹¿ek. W styczniu 2005r.
(w 48. rocznicê dzia³alnoci) wykonana zosta³a instalacja centralnego ogrzewania, a oficjalne uruchomienie systemu grzewczego
nast¹pi³o 1 grudnia 2005 r. Od tej pory doczekano siê wreszcie
porz¹dnych warunków do pracy i normalnego funkcjonowania tej
jedynej, a jak¿e potrzebnej, instytucji kultury. Z trudem osi¹gniête
efekty lokalowe dzi sprawiaj¹, ¿e ma³a wiejska biblioteka skutecznie i doæ szybko próbuje podnosiæ zakres i poziom us³ug, szczególnie w kwestii internetyzacji i dostêpu do wspó³czesnej informacji. W roku 2006 niestrudzona kierowniczka, przejê³a rega³y z GBP,
by z nich stworzyæ estetyczn¹ Bia³¹ Czytelniê. Od tego¿ roku placówka uzyska³a sta³y dostêp do Internetu i bezp³atnie go udostêpnia. Nale¿y tu podkreliæ intensywn¹ pracê nad retrospektywnym
elektronicznym katalogiem wydawnictw zwartych, który na koniec
2006 r. zawiera³ prawie 7 tys. pe³nych opisów bibliograficznych.
Dziêki zaanga¿owaniu Anny Kosiatej, biblioteka jest nowoczesn¹ placówk¹ kultury. Du¿y, blisko 13 tysiêczny ksiêgozbiór,
posiada prawie 312 sta³ych czytelników, komputerowy katalog
zbiorów, bezp³atny dostêp do sieci, wysoki wskanik zakupu nowoci wydawniczych, czasopisma, zbiory elektroniczne, a przede
wszystkim wypracowane i sprawdzone metody pracy.
wiadomoæ, ¿e jej historia i dorobek stanowi¹ trwa³¹ wartoæ w ¿yciu miejscowej spo³ecznoci, pozwalaj¹ mieæ nadzieje,
i¿ Biblioteka sprosta nowym wyzwaniom i oczekiwaniom spo³ecznym, a w³adze gminy w jej rozwoju, dostrzegaæ bêd¹ nadal swój
wa¿ny, obywatelski obowi¹zek. Wbrew powszechnej opinii, ludzie lubi¹ czytaæ, coraz czêciej nie staæ ich na kupowanie nowych ksi¹¿ek, nierzadko te¿ brakuje kogo, kto móg³by doradziæ,
co warto przeczytaæ. W zabawskiej bibliotece czytelnik to wszystko ma.
Zbigniew Marcinkowski, kustosz GBP

Placówka ma ju¿
piêædziesi¹t lat. Dzia³alnoæ rozpoczê³aw
styczniu 1957 roku.
Zr¹b Biblioteki stanowi³y ksi¹¿ki uzyskane po
podziale ksiêgozbioru
GBP w Marcinkowicach, licz¹cego wówfot. Zb. Marcinkowski, styczeñ 2007 r.
czas ok. 3 500 wolumiAnna Kosiata od 1985 pe³ni funkcjê
nów. Ksi¹¿nica, pierwsz¹
kierowniczki biblioteki.
siedzibê mia³a w Szkole
Podstawowej w Wa³ Rudzie, gdzie nauczyciel i jej pierwszy bibliotekarz Konstanty Mucha, jak zanotowano w Kronice Biblioteki Powiatowej w Brzesku,
odda³ m³odej bibliotece naj³adniejszy k¹t w klasie i czêæ swej
kancelarii.
Bardzo szybko zaczê³o brakowaæ dla niej miejsca w Szkole. Z tego te¿ powodu Prezydium Gromadzkiej Rady, które samo
zajê³o planowan¹ wczeniej do przekazania Bibliotece wietlicê,
postara³o siê dla niej o lokal w domu prywatnym. By³ to - wed³ug
tej samej relacji lokalik-komórka, w którym Biblioteka (na dwóch
krzywych cianach dwa rega³y zamkniête) s¹siadowa³a m.in.
z motocyklem, otoman¹ pod oknem stoj¹c¹, kredensem i jak¹
maszyn¹. Wobec takich warunków, wkrótce ponownie przeniesiono ksi¹¿ki do Szko³y i tam pozostawa³y ju¿ do 1965 roku. Wtedy to Biblioteka otrzyma³a pierwszy samodzielny lokal - ma³y pokoik w Domu Ludowym w Wa³ Rudzie. W roku 1971 przeniesiona zosta³a do Domu Stra¿aka w Zabawie, gdzie znajduje siê do
tej pory.
Placówka pocz¹tkowo znajdowa³a siê w pomieszczeniu
o powierzchni 15 m2, obecnie ma ona 50 m2 powierzchni.
W 1973 roku, wraz z utworzeniem gminy Zabawa, biblioteka
w tej miejscowoci na trzy lata zyska³a status Biblioteki Gminnej,
a placówka w Marcinkowicach sta³a siê jej fili¹. Od 1976 - po
korekcie mapy gmin, w wyniku której gmina Zabawa przesta³a
istnieæ, jej biblioteka jest fili¹ GBP w Rad³owie.
Mimo lokalowych k³opotów, ksiêgozbiór, zw³aszcza w pierwszym okresie, by³ systematycznie powiêkszany. W 1975 r. przekroczy³ 10 000 woluminów. Warunkiem dalszego funkcjonowania
w istniej¹cej ciasnocie sta³a siê g³êboka selekcja zbiorów. Wed³ug
danych na koniec 1995 r. Biblioteka mia³a 10 718 ksi¹¿ek. Podstawowe wskaniki czytelnicze za ten rok to: 311 czytelników i 5 703
wypo¿yczenia.
Doæ czêste by³y zmiany personalne w placówce. Konstanty Mucha odszed³ z pracy w Bibliotece w roku 1963. Od padziernika 1963, przez niespe³na rok, obowi¹zki bibliotekarki pe³ni³a
sekretarka Prezydium GRN W³adys³awa Zalena-Ziejka. W listopadzie 1964 r. funkcji tej podj¹³ siê kierownik szko³y Czes³aw
Kotwa, który pracowa³ na stanowisku do wrzenia 1966. W lacd. ze str. 6
W poprzednich latach, fundusze by³y przekazywane na konto WOP
Jerzego Owsiaka. W tym roku organizatorzy koncertu postanowili wspomóc Fundacjê Anny Dymnej Mimo wszystko. Pieni¹dze ju¿ trafi³y na
konto Fundacji.
Wychodz¹cy z sali zadowoleni s³uchacze ¿a³owali, ¿e na kolejne
kolêdowanie przyjdzie czekaæ ca³y rok. Có¿, czas biegnie szybko. Miejmy nadziejê, ¿e grupa Pod Grusz¹ niebawem zaprosi spragnionych
kultury rad³owian do gocinnej auli ZSP na kolejny program s³owno muzyczny.
Pawe³ Jachimek - leader Grupy Pod Grusz¹.

GAZETA PRAWNA

Najwiêkszy dziennik prawno-gospodarczy
prezentuj¹cy przedsiêbiorcom, mened¿erom
i specjalistom najwie¿sz¹, profesjonaln¹ informacjê.
Aktualne przepisy prawne, komentarze, wskazówki,
porady.
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Spotkanie op³atkowe w Biskupicach Rad³owskich
13 stycznia br.
z inicjatywy Anny
B³a¿ej, niestrudzonej animatorki lokalnej kultury odby³ siê Wiejski
op³atek w miejscowym
Domu
Kultury. Ju¿ po raz
siedemnasty Klub
Seniora w Biskupicach Rad³owskich zorganizowa³
tradycyjne bo¿onarodzeniowe spotkanie. Gocie
nie zawiedli.
By³o ono te¿ okazj¹ do podsumowania m.in. ubieg³orocznej aktywnoci Klubu i jego artystycznej dzia³alnoci. Uczestnicy sobotniego spotkania u seniorów,
po³amali siê op³atkiem, zapiewali kolêdy. Dodatkow¹
atrakcj¹ by³a loteria fantowa z ogromn¹ iloci¹ najró¿niejszych fantów, która trwa³a niemal¿e ca³¹ noc. Prowadzi³ j¹ z wdziêcznym temperamentem i humorem Stanis³aw Gargul znany regionalny
folklorysta i gawêdziarz, a losy w niezwykle sympatyczny, a skuteczny
sposób, sprzedawa³
Attila, ziêæ Pani
Anny - rodowity Wêgier. Oprawê muzyczn¹ karnawa³owej zabawy, zapewnili cz³onkowie zespo³u prezentuj¹cego muzykê na ¿ywo z piêknie graj¹cym trêbaczem. Ogó³em w spotkaniu uczestniczy³o blisko sto
dwadziecia osób.
Na zaproszenie Klubu swoj¹ obecnoci¹ odpowie-

dzieli: Mieczys³aw
Kras - starosta powiatu tarnowskiego, Ryszard ¯¹d³o - przewodnicz¹cy Rady
Miasta Tarnów, Ferdynand Gawron starszy wizytator Kuratorium Owiaty w
Tarnowie, Zbigniew
Kowalski - wójt gminy Rad³ów, Maria Baran - sekretarz gminy oraz Grzegorz ¯yrkowski - miejscowy
proboszcz.
Nie mogli przybyæ natomiast: pose³ RP - Micha³
Wojtkiewicz, by³y senator RP - Józef Sztorc oraz
Ewa Orlik- dyrektor SP. w Biskupicach Rad³owskich.
Z du¿ym wdziêkiem i stuprocentow¹ skutecznoci¹ Pani Anna B³a¿ej prowokowa³a goci do aktywnej zabawy. Zachêca³y do tego piêknie udekorowana
sala, niezwykle
smaczne menu, gocie w strojach ludowych oraz
mi³a obs³uga. Wszyscy zgodnie podkrelali, ¿e ten
op³atek zapamiêtaj¹ na
d³ugo.
W krótkim przemówieniu starosta tarnowski przekaza³ inicjatorce oraz cz³onkom Klubu Seniora w Biskupicach Rad³owskich, s³owa uznania i podziêkowanie za piêkne kultywowanie tradycji, zwyczajów i ludowej kultury do³¹czaj¹c najlepsze ¿yczenia na ca³y Nowy Rok.
Marta Marcinkowska

HISTORIA NA NOWO ODKRYWANA CZYLI BITWA RAD³OWSKA 1939

fot. Zb. Marcinkowski
mgr inz. Józef Mazoñ przyjecha³
z Krakowa, by osobicie
przekazaæ swoje opracowanie
Gminnej Bibliotece Publicznej.

Pocz¹tkiem
2007 roku, Gminna Biblioteka Publiczna w Rad³owie, wzbogaci³a
siê o publikacjê
Józefa Mazonia rad³owianina, na
sta³e mieszkaj¹cego w Krakowie.
Publikacja pt. Historia bitwy w Rad³owie 7 i 8 wrzenia 1939 r., zosta³a opracowana
w ramach VII i VIII
tomu z cyklu Echa

minionych lat. Historia bitwy w Rad³owie to kompendium wiedzy ujmuj¹ce lokalne wydarzenia wojenne w sposób tak przejrzysty i opisowy, jak ¿adne dotychczasowe
zestawienie. Zawartoæ publikacji, to wspomnienia bohaterskiej walki polskich ¿o³nierzy, które uznaæ i okreliæ
mo¿na jako lokalne rad³owskie Westerplatte. Praca zawiera unikatowe, niepublikowane dot¹d fotografie, fakty
z przebiegu dzia³añ wojennych oraz zbiór artyku³ów z prasy. Opracowanie powiêcone jest pamiêci bliskim osobom autora, których tragiczne ¿yciorysy by³y zwi¹zane z
wydarzeniami II wojny wiatowej. Wspomniane opracowanie, to fragment historii II wojny wiatowej wzbogacone o nowe, lokalne fakty historyczne. Autor osobicie przekaza³ swoj¹ pracê Gminnej Bibliotece i jest ona ju¿ dostêpna dla czytelników zainteresowanych problematyk¹
nieodleg³ej, wstrz¹saj¹cej historii.
Katarzyna Rogó¿, GBP

&
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Gwiazda, turoñ i kolêdnicy czyli Jase³ka
w Zabawie 2007
rzy licznie przybyli, by go obejrzeæ. M³odzi aktorzy, zachêceni gromkimi brawami, przedstawili program, który oprócz tradycyjnych treci bo¿onarodzeniowych, nawi¹zywa³ tak¿e do
wspó³czesnych realiów i problemów, z jakimi na co dzieñ borykaj¹ siê ludzie. Przes³aniem sztuki by³a zachêta, by nie przechodziæ obojêtnie obok tych, którzy potrzebuj¹ naszej pomocy, a którym niejednokrotnie jestemy w stanie pomóc.
Na podziw zas³uguje ogromne zaanga¿owanie m³odzie¿y, która aktywnie w³¹cza³a siê w przygotowanie spektaklu,
powiêcaj¹c czas ferii zimowych na codzienne, wyczerpuj¹ce próby. Wzruszenie, z jakim publicznoæ wypowiada³a siê
o przedstawieniu, by³o najlepszym dowodem, ¿e zamys³ siê
powiód³. Pozostaje mieæ nadziejê, i¿ od Jase³ek droga zabawskich mi³oników teatru prowadziæ bêdzie szlakami kolejnych udanych przedstawieñ.
Teresa £o

28 stycznia br. w Domu Stra¿aka
w Zabawie przedstawiony zosta³ spektakl pt.: Betlejemski dar. Jase³ka przygotowali uczniowie Publicznego Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Zabawie oraz
grupa m³odych ludzi z Katolickiego Stowarzyszenia M³odzie¿y dzia³aj¹cego na
terenie parafii. Nad ca³oci¹ czuwa³ ks.
Marcin Baran wraz z Edyt¹ Pacur¹, nauczycielk¹ w zabawskim gimnazjum.
Spektakl okaza³ siê wa¿nym wydarzeniem artystycznym dla mieszkañców, któ-
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O historii chcemy wiedzieæ wiêcej
W auli ZSP w Rad³owie odby³o siê interesuj¹ce spotkanie z konserwatorem zabytków, znawc¹ regionalnej historii i sztuki dr. Andrzejem B. Krupiñskim. Organizatorem by³ Urz¹d Gminy w Rad³owie.
W wyk³adzie powiêconym najwa¿niejszym zabytkom
gminy, Pan Krupiñski przywo³a³ wiele nowych i ciekawych informacji o przesz³oci ziemi rad³owskiej i jej wyj¹tkowych zabytkach. Wiadomoci wspiera³ unikatowymi dokumentami,
które uczestnicy mogli ogl¹daæ i podziwiaæ. Zaprezentowa³
te¿ publikacjê L. Majdeckiego, Rejestr ogrodów polskich, PWN,
Warszawa 1964, z. 1, w której znajduje siê Plan ogrodu dworskiego w Rad³owie z 1847 r. Kopia planu znajduje siê ju¿
w dokumentach regionalnych GBP w Rad³owie. Prelegent odpowiada³ te¿ na pytania zgromadzonych, które dotyczy³y omawianej tematyki. Na pytanie dotycz¹ce zawartoci treciowej
tablicy pami¹tkowej Jana Paw³a Lewartowskiego (1724 - 1786)
(barona, dzier¿awcy dóbr rad³owskich), wmurowanej na po³udniowej cianie Kocio³a, dr Krupiñski nie potrafi³ jednoznacznie odpowiedzieæ, stwierdzaj¹c, ¿e z¹b czasu i zapis
w jêzyku ³aciñskim uniemo¿liwia odczytanie. Zapewni³ natomiast, ¿e w niedalekiej przysz³oci, metod¹ kalkowania, odczyta jej treæ. Zwróci³ te¿ uwagê na potrzebê pilnej i niezw³ocznej pracy konserwatorskiej, aby uratowaæ wartociowy element rad³owskiej fary.
Spotkanie, które prowadzi³ insp. UG Andrzej Kopacz,

fot. Zbigniew Marcinkowski
Po spotkaniu d³ugo jeszcze rozmawiano o niezwyk³ej historii
Rad³owa. Od lewej: dr Andrzej Krupiñski, insp. UG Andrzej Kopacz
i dyr. ZSP w Rad³owie mgr Józef Trytek.

by³o dobrym i trafnym pomys³em. Jest potrzeba, by by³o ich
wiêcej. Goæ opatrzy³ autorskimi podpisami i dedykacjami
wszystkie publikacje i rysunki zgromadzone przez rad³owsk¹
bibliotekê.
(mZ)

G£OS MAJ¥ CZYTELNICY
Sonda - do czego nastraja wiosna?
Marek, pracownik firmy budowlanej: - Czekam na wiosnê z utêsknieniem. Brakuje mi s³oñca, zieleni i piewu
ptaków. Niech ta ponura zima wreszcie siê skoñczy! S³ysza³em, ¿e nowa pora roku przyjdzie stosunkowo szybko, ¿e ch³odnych dni, nie bêdzie ju¿ du¿o. Do czego nastraja wiosna? Ano, do wychodzenia z domu. Cz³owiek
zamkniêty w zimie w czterech cianach, chêtnie wpuszcza do mieszkania, wie¿e powietrze. Chêtniej te¿ wychodzi na podwórko, jedzie na zakupy, albo idzie na spacer z dzieckiem.

szwajcarski!

Helena, gospodyni domowa: - Wiosna to radoæ i optymizm, tak¿e dla tych co maj¹ problemy. Na wiosnê, mimo
ró¿nych trudnoci, jako tak ³atwiej ¿yæ. Wszystko chyba
za spraw¹ s³oñca, które pobudza do ¿ycia. Zima te¿ mo¿e
byæ piêkna, ale zamyka ludzi w domach. A w marcu czy
kwietniu, jak tylko dzieciaki poczuj¹ wiosnê, zaraz ich wiêcej na polu. A i starsi wychodz¹. Oby wiosna przysz³a jak
najszybciej!

Janina, nauczycielka: - Wiosna kojarzy mi siê z m³odoci¹. Wtedy wszystko kwitnie, czyli o¿ywa. Jak by³am studentk¹, to ze znajomymi chodzilimy na d³ugie spacery.
Dzi próbujê namawiaæ na nie swoje dzieci, ale one wol¹
siedzieæ przed komputerem. Czasem mam wra¿enie, ¿e
m³odzie¿y jest wszystko jedno wiosna czy zima, byle komputer by³ szybki i sprawny!

Iwona, sprzedawczyni: - Zimê chwal¹ g³ównie narciarze, bo jak nie ma niegu, to nie mog¹ szusowaæ po stokach. Ja tylko czasem lubiê zimê jak s¹ wiêta albo Nowy
Rok. To s¹ takie towarzyskie chwile. Poza tym denerwuj¹ mnie te ciep³e ubrania, które trzeba na siebie zak³adaæ, czapki, rêkawiczki i p³aszcze. Cz³owiek taki ociê¿a³y siê robi. A wiosn¹, lekka kurteczka, sweterek i mo¿na
wychodziæ z domu.

Maciej, uczeñ: - Mnie tam bez ró¿nicy. Wiosna albo zima,
i tak gramy z ch³opakami w pi³kê. Lubiê zimê, bo jest du¿o
wolnego w szkole. Mam na myli przerwê wi¹teczn¹,
a potem ferie. Laba w Wielkanoc i d³ugi weekend majowy
nie jest ju¿ taka d³uga. A jak jest du¿o wolnego, to mo¿na
siê wyspaæ, zaprosiæ kumpli albo wyjæ do znajomych.
Teraz czekam ju¿ na wakacje.

Jerzy, rolnik: - Zima to k³opoty drogowe, gorzej siê jedzi, gorzej siê chodzi. Wiosn¹ czy latem komunikacja jest
³atwiejsza. Ale wtedy wychodz¹ te¿ wszystkie dziury spod
niegu i b³ota. Co mi siê wydaje, ¿e w tym roku drogowcy bêd¹ musieli ostro dzia³aæ. Zima by³a kapryna, ci¹gle jakie ró¿nice temperatur. Nawierzchnie bêd¹ jak ser
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CO DALEJ Z PARKIEM W RAD£OWIE?
Na pocz¹tek kilka informacji technicznych i kilka faktów
z historii. Park w Rad³owie to za³o¿enie pa³acowo-ogrodowe
o charakterze krajobrazowym, doæ dobrze zachowane. Powierzchnia ogó³em wynosi 9,6 ha w tym park 4 ha, wody 1,0
ha. Czas powstania XVII w. Data rejestru parku A-140. 9 stycznia 1978 roku. Usytuowany jest w centrum miejscowoci
w pobli¿u rynku i kocio³a z 1337 r. Uleg³ on licznym przekszta³ceniom w ci¹gu wieków i osi¹gn¹³ charakter parku krajobrazowego. Rozci¹ga siê zgodnie z przebiegiem skarpy starorzecza
Dunajca.
W 1354 roku Kazimierz Wielki zwraca biskupowi krakowskiemu Bodzenie Rad³ów. Pierwsza wzmianka o miejscu, w
którym rozpociera siê obecnie za³o¿enie pa³acowo-ogrodowe, na którym póniej ukszta³towany zosta³ park z dworem (pa³acem) i folwarkiem, pochodzi z 1460 roku, mówi te¿ o za³o¿eniu stawu i gospodarce rybnej prowadzonej przez kanoników
biskupa Tomasza Strzempiñskiego.
Wydaje siê, ¿e pocz¹tkiem za³o¿enia by³a siedziba biskupów krakowskich wzmiankowana ju¿ w 1335 r. By³a ona prawdopodobnie w redniowieczu obronna, byæ mo¿e pocz¹tkowo
w formie tzw. gródka sto¿kowego. Wielkie stawy urz¹dziæ mia³
tu Zbigniew Olenicki (1389-1455) biskup krakowski od 1423
roku, a pa³ac i ogrody za³o¿y³ Andrzej Opaliñski (1540-1593) marsza³ek wielki koronny od 1574 roku. ród³a podaj¹, ¿e istnia³ tu wspania³y ogród przypominaj¹cy ogrody Lucculla.
Teraz ogród jest mniej starannie utrzymany, w którym stoi
piêkny dwór, a raczej pa³ac. Zasadniczo park zosta³ ukszta³towany w okresie budowy obecnego pa³acu w 1844 roku, jednak¿e powsta³ z adaptacji starszych uk³adów z XVII w. i prze³omu XVIII i XIX w. Jest on zaznaczony na planie katastralnym
z 1847 roku z naniesieniem ówczesnego rozplanowania. W latach 1870-1884 nast¹pi³a rozbudowa za³o¿enia i powiêkszono
jego powierzchniê dwukrotnie. By³y to tereny podmok³ych ³¹k,
które zmeliorowano i utworzono tam park krajobrazowy, z dwoma po³¹czonymi stawami i mostkiem porodku.
Obecnie szata rolina reprezentowana jest przez dwadziecia piêæ rzadkich gatunków drzew liciastych oraz dwa gatun-

ki drzew iglastych. Wystêpuj¹ graby, jesiony, klony, lipy olchy,
topole kanadyjskie i kasztanowce. Zachowa³ siê te¿ klon srebrzysty i lipa amerykañska, oraz dwie grupy drzew iglastych:
¿ywotników zachodnich i modrzewi. Oko³o po³owy XIX w. park
zosta³ rozwiniêty na pó³noc i wschód, wkomponowany w krajobraz z owalnym stawem, z wysp¹ oraz kana³em wzd³u¿ ogrodu, z alejami: grabow¹, lipow¹, kasztanow¹, wierzbow¹, altanami, podjazdem z klombem na osi g³ównego wejcia do pa³acu. W lipcu 1988 r. na skutek wichury, du¿a liczba okazów starodrzewia parkowego, w tym topól bia³ych, uleg³a powaleniu.
Na terenie parku nie prowadzi siê fachowych prac leczniczokonserwatorskich. Interesuj¹ce rozwi¹zania przestrzenne, dobór drzew i krzewów, bogactwo gatunków rolin, wystêpowanie pomnikowych okazów drzew, mówi¹ o ich wartoci krajobrazowej, przyrodniczej oraz o wartociach ogólnospo³ecznych.
To naprawdê rzadkiej urody miejsce w regionie.
W³adze gminy czyni¹ starania, aby przywróciæ temu
miejscu dawn¹ wietnoæ. Oby tak siê sta³o, bo to niezwyk³e
miejsce.
(mZ)
Przypisy:
1. K. Pociecha, Ewidencja parku w Rad³owie, Garden,
Tarnów, 1992, s. 4.
2. Kodeks Dyplomatyczny Ma³opolski, wyd. F. Piekosiñski, Kraków 1876-1905, nr 129.
3. Archiwum Pañstwowe w Krakowie, Oddzia³ na Wawelu Teki Schneidera,
4. S³ownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów s³owiañskich, pod red. F. Sulimierskiego, B. Chlebowskiego, W. Walewskiego, t. 9, Warszawa 1888, s. 386.
5. S³ownik Geograficzny Galicji, 1825.
6. G. Kubacki, Z kart historii rad³owskiego liceum, Tarnów
2002, s. 16.
7. R. Chliszcz, rodowiskowe uwarunkowania rozwoju
gminy Rad³ów wynikaj¹ce ze stanu rodowiska naturalnego, Eko-Lex, Tranów, 1997, s. 126-127.

CO DLA DUCHA, CO NA Z¥B

Przed nami Wielkanoc, w Kociele Katolickim bardzo wa¿ne wiêta. To tak¿e czas, w którym spotykamy
siê z rodzin¹, zasiadamy przy wspólnym stole. W niektórych domach przygotowania ruszaj¹ na d³ugo wczeniej. Dobrym gospodyniom nie trzeba przypominaæ czego nie powinno zabrakn¹æ na wielkanocnym niadaniu.
Tym mniej wprawionym, podpowiadamy.

Wielkanoc w domu. Oto kilka propozycji na udane spotkanie przy stole.
Pasztet wi¹teczny
Po 30 dkg ró¿nych miês bez koci: schabu karkowego,
cielêciny, wo³owiny, piersi indyka lub królika, 30 dkg w¹tróbek drobiowych, 50 dkg surowego boczku, 4-5 suszonych
grzybków, 3 cebule redniej wielkoci, 6 jaj, 2 licie laurowe, 8-10 ziarenek ziela angielskiego, ³y¿eczka przyprawy
warzywnej, ³y¿eczka zmielonej ga³ki muszkato³owej, sól,
pieprz, bu³ka tarta, t³uszcz do smarowania blachy.
Miêso umyæ, pokroiæ na niedu¿e kawa³ki. Do garnka
w³o¿yæ boczek, podlaæ wod¹ i chwilê gotowaæ na ma³ym
ogniu. Dodaæ kawa³ki miêsa, obran¹ cebulê, op³ukane grzyby, przyprawê warzywn¹, przyprawy. Gotowaæ pod przykryciem na ma³ym ogniu a¿ miêso i grzyby bêd¹ miêkkie. W¹tróbkê gotowaæ 2-3 min w osobnym naczyniu. Ugotowane
i przestudzone sk³adniki przekrêciæ 2-3 razy przez maszynkê. Dodaæ do masy jaja, doprawiæ do smaku ga³k¹, sol¹
i pieprzem, dok³adnie wyrobiæ. Dwie keksówki wysmarowaæ
t³uszczem, posypaæ bu³k¹ tart¹ i nape³niæ mas¹ do dwóch
cd. na str. 12

Tradycyjny stó³ wielkanocny to przeró¿ne zimne miêsiwa, wêdliny, piêknie zdobione szynki, drób, indyki. To tak¿e
majonez, jajka, chleb, baranek i pisanki. Nie ma Wielkanocy bez chrzanu przyrz¹dzanego na wiele sposobów. Do tego
obowi¹zkowo musztardy, grzybki i ogórki. Staropolskie wiêta to tak¿e wykwintne ciasta. Na sto³ach od lat królowa³y
baby: waniliowe, parzone, tarte, ¿ó³tkowe, szafranowe albo
puchowe oraz mazurki: migda³owe, marcepanowe, bakaliowe, czekoladowe albo makowe.
Wa¿ne jest odpowiednie przygotowanie sto³u, nie wolno zapominaæ o wiosennych ozdobach i kwiatach, ³adnym
obrusie i stroikach. Powinny o tym pamiêtaæ zw³aszcza m³ode gospodynie, które byæ mo¿e po raz pierwszy urz¹dzaj¹
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trzecich wysokoci. Wstawiæ do piekarnika nagrzanego i piec
oko³o godziny.

Tatarski
S³oik majonezu, 2 ogórki konserwowe lub kwaszone,
3 ³y¿ki posiekanych marynowanych grzybków, ³y¿eczka musztardy, ³y¿ka przyprawy w p³ynie do zup, sosów i sa³atek.
Pokrajaæ w drobn¹ kostkê obrane ogórki konserwowe
lub kwaszone. Dodaæ drobno pokrojone marynowane grzyby. Wymieszaæ z majonezem, musztard¹ i przypraw¹ w p³ynie. Podawaæ do miêsa na zimno.

Sosy
Majonezowy zielony
1 s³oik majonezu dekoracyjnego, 1/2 pêczka zielonego szczypiorku, p³aska ³y¿eczka odciniêtego z sosu mro¿onego szpinaku, ³y¿eczka musztardy.
Wy³o¿yæ do miseczki majonez, bardzo drobno pokrojony szczypiorek, odciniêty szpinak, musztardê i starannie
wymieszaæ. Przyprawiæ do smaku sol¹, sokiem z cytryny.
Sos mo¿na podawaæ do jajek i zimnych miês.

Mazurek wschodni
Ciasto: 5 jaj, 3/4 szklanki cukru, 2 ma³e cytryny, 2 szklanki zmielonych orzechów w³oskich.
Lukier: 2 szklanki cukru pudru, ³y¿ka soku z cytryny,
æwieræ szklanki gor¹cej wody.
Przybranie: konfitura winiowa, owoce wie¿e i z syropu, grubo posiekane galaretki owocowe.
¯ó³tka utrzeæ z cukrem, dodaæ sok z jednej cytryny
i skórkê otart¹ z cytryny. Wci¹¿ ucieraj¹c, dodawaæ porcjami orzechy, a na koñcu sztywn¹ pianê z bia³ek. Prze³o¿yæ
ciasto do nat³uszczonej blachy, posypanej bu³k¹ tart¹. Piec
35 min w temperaturze 175 stopni. Ciasto przekroiæ na dwie
równe czêci. Utrzeæ lukier, posmarowaæ nim mazurki, przybraæ owocami.

Chrzanowy
2 dkg mas³a, 2 dkg m¹ki, 1 szklanka mietanki, 10 dkg
wie¿o startego chrzanu, sok z 1 cytryny, sól, cukier, ¿ó³tko,
3 cienkie plasterki cytryny.
Stopiæ mas³o, wymieszaæ z m¹k¹, lekko zasma¿yæ, rozprowadziæ zasma¿kê mietank¹, dodaæ chrzan i mieszaj¹c
zagotowaæ. Sos przyprawiæ do smaku sol¹, cukrem, sokiem
z cytryny. Do zestawionego z ognia sosu wbiæ ¿ó³tko i bardzo szybko wymieszaæ. W³o¿yæ do sosu plasterki cytryny,
prze³o¿yæ do s³oików i szczelnie zamkn¹æ.

Ciekawe ferie i Nowa tradycja
siê ochoczo do inicjatywy nauczycieli
i zorganizowa³a imprezê choinkow¹, podczas której tañce
i zabawy poprowadzi³
zaprzyjaniony z placówk¹ i aktywnie uczestnicz¹cy w wielu spotkaniach o charakterze artystycznym - Józef G¹sawski. Rodzice
zadbali równie¿ o gor¹cy i s³odki poczêstunek.
W ostatnim za dniu przerwy semestralnej, w szkole odby³
siê przegl¹d kolêd, któremu patronowa³ w³anie pan G¹sawski.
Powo³a³ z chêtnych do muzykowania dzieci, grupê Nowa tradycja, która przygotowa³a dla mieszkañców wzruszaj¹c¹ interpretacjê tradycyjnych kolêd i aran¿acje tych wspó³czesnych.
Wystêpuj¹cy grali
i piewali dedykuj¹c swój wystêp pamiêci
Jana Paw³a II. Wystêp dodatkowo urozmaici³ specjalnie zaproszony na tê okazjê Kazimierz Kuczek, który zaprezentowa³ swój
warsztat iluzjonistyczny. Brawom na koniec wystêpu, nie by³o
koñca.
A teraz wnioski. Taka inicjatywa pokazuje wyranie, ¿e mimo
trudnoci (finansowych i nie tylko) mo¿na zadbaæ o dzieci i m³odzie¿. Warto te¿ podkreliæ i uwiadomiæ wszystkim instytucjom
i rodzinom - ile w m³ode pokolenie zainwestuje siê teraz, tyle
otrzyma siê w przysz³oci.
tekst i fot. Renata Kucharska

Czas ferii zimowych to dla ogromnej liczby dzieci
w naszym kraju, okres po prostu zmarnowany. Dzieje siê
tak g³ównie ze wzglêdów ekonomicznych. Dwutygodniowa
kaniku³a jest czêsto naznaczona brakiem zorganizowania,
bezsensownym przebywaniem na ulicach, bezmylnym
ogl¹daniem telewizji. Najm³odsi poszukuj¹c wype³nienia
wolnego czasu, czêsto nie potrafi¹ odnaleæ siê w tej rzeczywistoci. Dlatego nale¿y postawiæ pytanie: czy m³odych
nale¿y pozostawiæ samym sobie? Dlaczego ci¹gle narzekamy, ¿e jest tak wiele z³a? Aby by³o inaczej, trzeba daæ im
alternatywê.
Istnieje koniecznoæ zaanga¿owania (nawet bezinteresownego) ludzi doros³ych na rzecz m³odzie¿y, aby zaszczepiæ w
niej zupe³nie inne stereotypy prze¿ywania czasu wolnego. Tak¹
inicjatywê ju¿ po raz kolejny podjêli nauczyciele ze Szko³y Podstawowej im. w. F. Kowalskiej w Niwce. Zrealizowano j¹ w formie zorganizowanych zajêæ podczas ferii. Uczniowie mogli codziennie uczestniczyæ
w ró¿nego rodzaju ciekawych projektach, m.in. wykorzystany zosta³ sprzêt sportowy, pracownia komputerowa, sala kinowa, klasopracownia plastyczna i boisko sportowe. Podczas pierwszego tygodnia, Rada Rodziców w³¹czy³a
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Weso³o, choæ nie do koñca zimowo
Mowa o projekcie PO¯YTECZNE FERIE 2007 pod
tytu³em RAZEM MO¯EMY WIÊCEJ zrealizowanym przez
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sportu, Rekreacji
i Turystyki gminy Rad³ów, Gminne Centrum Kultury
i Czytelnictwa w Rad³owie dofinansowanym przez Fundacje Wspomagania Wsi w Warszawie. Wziê³o w nim
udzia³ trzydziecioro piêcioro dzieci, które nigdzie nie
wyjecha³y na zimowy wypoczynek.
Uczniowie podczas zajêæ przygotowywali oprawê muzyczn¹, wykonywali kukie³ki, pracowali z tekstem. Dziêki
wspólnym wysi³kom uda³o siê zaprezentowaæ spektakl kukie³kowy pt. Za wspólny trud dziêkujemy. Zosta³ on pokazany na naszej wielkiej premierze, w której oprócz wykonawców, wziêli udzia³ rodzice i zaproszeni gocie. Uczestnicy programu byli te¿ w teatrze w Tarnowie. Obejrzeli sztukê pt. MARYSIA I KRASNOLUDKI. Dzieci uczestnicz¹ce
w projekcie bardzo mi³o wspominaj¹ czas spêdzony podczas ferii.
Prace w poszczególnych grupach bêd¹ kontynuowane
w ko³ach zainteresowañ dzia³aj¹cych przy Gminnym Centrum Kultury i Czytelnictwa w Rad³owie realizuj¹c nowe, ciekawe pomys³y. Przygoda z teatrzykiem kukie³kowym na

pewno nie zakoñczy siê na feriach. Uczestnicy zimowych
zajêæ ju¿ planuj¹ udzia³ w powiatowym konkursie O Wielk¹
Nagrodê Zaj¹ca Poziomki w ¯abnie. Chc¹ te¿ odwiedziæ
dzieci z Orodka Rehabilitacji z Jadownik Mokrych.
Aneta ¯urek

Raz jeszcze o kolêdach w Rad³owie
Podczas konkursu tradycyjnych pieni bo¿onarodzeniowych przeprowadzonego 9 stycznia br. w Szkole
Podstawowej w Rad³owie, uhonorowano najlepszych.

3) Zespó³ wokalny ze Szko³y Podstawowej w Biskupicach Rad³owskich.
W kategorii szkó³ gimnazjalnych komisja przyzna³a
wyró¿nienia:
Solici:
1) Agnieszka Plebanek - Publiczne Gimnazjum
w Rad³owie.
2) Szymon Such - Publiczne Gimnazjum w Rad³owie.
3) Barbara Piotrowska - Publiczne Gimnazjum
w Rad³owie.
Zespo³y:
1) Zespó³ wokalny z Publicznego Gimnazjum
w Rad³owie.
2) Zespó³ wokalny z Publicznego Gimnazjum w Woli
Rad³owskiej.
3) Zespó³ wokalno - instrumentalny z Publicznego Gimnazjum w Rad³owie.

Jury przyzna³o nastêpuj¹ce wyró¿nienia:
W kategorii przedszkola oraz klasy I - III komisja postanowi³a nie przyznawaæ wyró¿nieñ. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
W kategorii klas IV - VI komisja przyzna³a wyró¿nienia:
Solici:
1) Magdalena M¹czko reprezentuj¹ca Szko³ê Podstawow¹ w Rad³owie.
2) Krystian Czernek - Szko³a Podstawowa w Rad³owie.
3) Jakub Nowak - Szko³a Podstawowa w Wa³-Rudzie.
Zespo³y:
1) Chór reprezentuj¹cy Szko³ê Podstawow¹
w Biskupicach Rad³owskich.
2) Chór reprezentuj¹cy Szko³ê Podstawow¹ w Rad³owie.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Gratulujemy!
(A¯)

Bud¿et Gminy Rad³ów 2007

Wydatki Gminy dziel¹ siê na bie¿¹ce i maj¹tkowe czyli
inwestycyjne.
Planowane wydatki inwestycyjne w 2007 r. to: rozbudowa oczyszczalni cieków, dokumentacja kanalizacji
wsi Wola Rad³owska, Wa³-Ruda, Zabawa, program odnowa wsi Rad³ów, program odnowa wsi Wa³-Ruda, remont Szko³y Podstawowej w Rad³owie, budowa sali przy
Gimnazjum w Rad³owie, remont Punktu Lekarskiego
w Biskupicach Rad³owskich i adaptacja budynku pod potrzeby utworzenia rodowiskowego Domu Samopomocy
w Siedlcu.

Uchwalony w dniu 15.12.2006 r. bud¿et Gminy na
2007 r. ustala dochody Gminy w wysokoci 19.915.919
z³ i wydatki Gminy w wysokoci 22.970.919 z³. Uchwalone wydatki s¹ wy¿sze od uchwalonych dochodów
i ta ró¿nica musi byæ pokryta zaci¹gniêtymi kredytami i po¿yczkami.
Zad³u¿enie Gminy na pocz¹tek roku 2007 stanowi
kwotê 2.369.452 z³, a kwota sp³aty rat tego zad³u¿enia
w roku bie¿¹cym to 640.820 z³.
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Zarz¹dzenia, Uchwa³y

Komisja Owiaty, Zdrowia, Kultury, Sportu, Turystyki, Bezpieczeñstwa i Spraw Socjalnych:
Przewodnicz¹cy Komisji: Pan Dybisz Janusz
Cz³onek Komisji:
Pan Radamski Adam
Cz³onek Komisji:
Pan Kotapka Antoni
Cz³onek Komisji:
Pan Tarczoñ Stanis³aw
Cz³onek Komisji:
Pan Stefañczyk Ksawery
Cz³onek Komisji:
Pani Kaczówka Marta
Cz³onek Komisji:
Pan Nasiadka Piotr

- Wójt Gminy Rad³ów swoim zarz¹dzeniem z dnia 20 grudnia 2006 r. powo³a³ Pana Jana Grabskiego na Zastêpcê
Wójta Gminy Rad³ów.
- Rada Gminy Rad³ów uchwa³¹ z dnia 27 listopada 2006 r.
wybra³a na przewodnicz¹cego Rady Gminy Rad³ów Pana
Wojciecha Koguta
- Rada Gminy Rad³ów uchwa³¹ z dnia 27 listopada 2006 r.
wybra³a na wiceprzewodnicz¹cego Rady Gminy Rad³ów
Pana Eugeniusza Bisia oraz Pana Ksawerego Stefañczyka
- Rada Gminy Rad³ów uchwa³¹ z dnia 6 grudnia 2006 r.
do Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rad³ów wybra³a
nastêpuj¹ce osoby:
Przewodnicz¹cy Komisji: Pan Nasiadka Piotr
Cz³onek Komisji:
Pan Kotapka Antoni
Cz³onek Komisji:
Pan Dybisz Janusz
Cz³onek Komisji:
Pani M¹czka Ewa
Cz³onek Komisji:
Pan Radamski Adam
Cz³onek Komisji:
Pan Tarczoñ Stanis³aw
Cz³onek Komisji:
Pan Mitak Jan
- Rada Gminy Rad³ów uchwa³¹ z dnia 6 grudnia 2006 r.
powo³a³a komisje sta³e w sk³adzie:
Komisja Bud¿etowo-Finansowa, Handlu, Us³ug i Bezrobocia:
Przewodnicz¹cy Komisji: Pan Halastra Tadeusz
Cz³onek Komisji:
Pan Bi Eugeniusz
Cz³onek Komisji:
Pani Kaczówka Marta
Cz³onek Komisji:
Pan Garncarz Stanis³aw
Cz³onek Komisji:
Pan Stefañczyk Ksawery
Cz³onek Komisji:
Pan Rudziñski Jan
Cz³onek Komisji:
Pan Tomolik Edward

Komisja Rolnictwa, Gospodarki Wodnej, Gospodarki Komunalnej, Drogownictwa i Ochrony rodowiska:
Przewodnicz¹cy Komisji: Pan Garncarz Stanis³aw
Cz³onek:
Pan Mitak Jan
Cz³onek Komisji:
Pan Bi Eugeniusz
Cz³onek Komisji:
Pani M¹czka Ewa
Cz³onek Komisji:
Pan Rudziñski Jan
Cz³onek Komisji:
Pan Tomolik Edward
Cz³onek Komisji:
Pan Halastra Tadeusz
- Rada Gminy Rad³ów uchwa³¹ z dnia 6 grudnia 2006 r. obni¿y³a redni¹ cenê skupu ¿yta za pierwsze trzy kwarta³y 2006r.
ustalon¹ w Komunikacie Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego og³oszonego w Dzienniku Urzêdowym Rzeczpospolitej
Polskiej Monitor Polski (M. P. z 2006 r. Nr 74, poz. 745)
z kwoty 35,22 za 1 q do kwoty 27,88 z³ za 1 q. Obni¿ona do
kwoty 27,88 z³ rednia cena skupu ¿yta stanowi podstawê obliczenia podatku rolnego na 2007 r. na terenie Gminy Rad³ów.
- Rada Gminy Rad³ów uchwa³¹ z dnia 15 grudnia 2006 r.
przed³u¿y³a czas obowiazywania dotychczasowych taryf za
zbiorowe odprowadzanie cieków zatwierdzonych Uchwa³¹
Nr XXXVI/227/05 Rady Gminy Rad³ów z dnia 2 grudnia 2005r.
w sprawie ustalenia taryf za zbiorowe odprowadzanie cieków opracowanych przez Zak³ad Eksploatacji Urz¹dzeñ Komunalnych w Rad³owie do dnia 1 lipca 2007 r.

Rad³owskie inwestycje

stycznia 2007 r. z Biurem Analiz i Ocen rodowiska EkoRaport z siedzib¹ w Tarnowie.
2. Dokumentacja na wykonanie kanalizacji ciekowej w miejscowociach: Wola Rad³owska - Zabawa.
W wyniku dzia³ania przetargowego, podpisano umowê
na wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji ciekowej w miejscowociach: Wola Rad³owska, Brzenica, Wa³Ruda, Zabawa. Wykonawc¹ projektu bêdzie firma projektowa Eko-Projekt Zak³ad Us³ugowy Projektowanie i Nadzory Przeworsk, ul. G³êboka 28.
Wartoæ podpisanej umowy brutto: 596.580,00 PLN
Termin realizacji 24 miesi¹ce.
Na spotkaniu z wykonawc¹ projektu w dniu 22.01.2007
ustalono warunki projektowania oraz kolejnoæ robót, tj. aktualizacja Brzenicy, Wola Rad³owska w 2007 r.

Ka¿dego mieszkañca gminy zapewne zainteresuje co
w najbli¿szym czasie bêdzie siê dzia³o na naszym terenie.
Oto w ogromnym skrócie opis najwa¿niejszych inwestycji.
1. Rozbudowa istniej¹cej oczyszczalni cieków do
wydajnoci 1200 m3/d.
Aktualnie z³o¿ono wniosek do Starostwa Powiatowego
w Tarnowie, ³¹cznie z dokumentacj¹ budowlan¹, w celu wydania decyzji pozwolenia na budowê. Równoczenie trwa
proces pozyskiwania rodków pomocowych na to dzia³anie, w zwi¹zku z tym zlecono opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
Opracowanie ma zawieraæ:
a) wniosek aplikacyjny dla mechanizmów finansowych,
b) za³¹czniki do wniosku,
- studium wykonalnoci,
- matryca logiczna,
- harmonogram realizacyjny projektu,
- analiza finansowa,
- analiza ekonomiczna,
- analiza ryzyka.
Termin wykonania zadania 2 kwietnia 2007 r.
Koszt 23500,00 z³ netto + VAT 22%
Umowê na przedmiotowe zadania podpisano dnia 29

3. Program Odnowa Wsi Rad³ów
W ramach tego programu SPO-ROL Odnowa wsi dzia³anie 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego, z³o¿ono wniosek o dofinansowanie tego
zadania do Urzêdu Marsza³kowskiego Departament rodowiska i Rozwoju Wsi. Chodzi o przebudowê i remont zabytkowego rynku w Rad³owie. Po d³ugich weryfikacjach, jakie przeby³ projekt, zosta³ on pozytywnie zweryfikowany
i oczekuje na ostateczn¹ decyzjê komitetu steruj¹cego powo³anego przez Urz¹d Marsza³kowski. Powinna byæ ona
znana niebawem.
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4. Szko³a Podstawowa w Rad³owie termomodernizacja i remont.
W tym roku zaplanowano kolejny etap prac zwi¹zanych
z remontem szko³y, który bêdzie obejmowa³:
- pozosta³¹ czêæ odwodnienia,
- izolacjê fundamentów z ociepleniem,
- termomodernizacjê budynku wraz z wymian¹ pozosta³ej czêci stolarki okiennej,
- zmianê konstrukcji dachu wraz z dociepleniem stropu
nad ostatni¹ kondygnacj¹.
Zlecono opracowanie kosztorysu inwestorskiego, celem przygotowania przedmiotowego zadania do og³oszenia przetargu.
5. Kompleks sportowy przy Gimnazjum w Rad³owie.
Po przeanalizowaniu potrzeb i mo¿liwoci finansowania rozwoju bazy sportowej (Kompleks Sportowy przy Gimnazjum w Rad³owie), a w szczególnoci g³ównego obiektu
tego przedsiêwziêcia, postanowiono wprowadziæ zmiany
w wielkoci sali sportowej do wym. 12 x 26 m. Aktualnie
trwaj¹ czynnoci zwi¹zane ze zmian¹ dokumentacji budowlanej oraz zmian¹ pozwolenia na budowê. Pozosta³e elementy zagospodarowania terenu pozostaj¹ takie same, tj.
boisko do gry w pi³kê no¿n¹, koszykówkê, siatkówkê, boisko do tenisa ziemnego, bie¿nia, teren rekreacyjny, parkingi, zieleñ izolacyjna, przejcie do sali sportowej. W perspek-

tywie planuje siê przy wyjciu z sali sportowej przewi¹zkê,
która po³¹czy basen korekcyjny.
6. Punkt lekarski Biskupice Rad³owskie.
W przygotowaniu s¹ materia³y do przetargu na realizacjê przedmiotowego zadania (kompletacja kosztorysów oraz
wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót). Termin og³oszenia przetargu do koñca lutego br.
7. rodowiskowy Dom Samopomocy i Rehabilitacji w Siedlcu.
Zadanie to rozpoczêto. Umowa zosta³a podpisana
16 padziernika 2006 r. Przedmiotem jest realizacja robót
budowlanych pierwszego etapu (parter).
Termin zakoñczenia robót: 31 stycznia 2007 r.
Wykonawc¹ jest Spó³dzielnia Rzemielnicza Wielobran¿owa w Tarnowie, ul. Ujejskiego 22.
Koszt zadania: 249.843,71 PLN brutto.
8. Mienie komunalne
W dniu 12.01.2007 r. zosta³ rozstrzygniêty przetarg na
sprzeda¿ dwóch dzia³ek przeznaczonych pod budownictwo
jednorodzinne we wsi Brzenica. Uzyskana w przetargu cena
³¹czna netto wynios³a 17.600z³. W dniu 6.02.2007 r. zawarto warunkow¹ umowê notarialn¹ sprzeda¿y tych terenów.
15.01.2007 r. wywieszono wykaz nieruchomoci rolnych,
po³o¿onych w Biskupicach Rad³owskich, obejmuj¹cych cztery dzia³ki gruntowe, przeznaczone do wydzier¿awienia na
okres trzech lat.
Andrzej Kopacz, Tadeusz Ciela

Rad³owska reprezentacja w samorz¹dzie rolniczym
w grupy rolników specjalizuj¹cych siê w uprawie danego
gatunku roliny. Pierwszym krokiem na tej drodze ma byæ
spotkanie gospodarzy specjalizuj¹cych siê w produkcji ziemniaków.
Dodajmy, ¿e zima to dla samorz¹dów i organizacji rolniczych okres ró¿nego rodzaju szkoleñ i kursów bran¿owych.
Tematyka w tym sezonie dotyczy takich zagadnieñ jak:
1. Upowszechnienie zasad uprawy i nawo¿enie.
2. Zwalczenie chorób i szkodników rolin.
3. Analiza gleb Ustawa o nawozach i nawo¿eniu.
4. Pozyskiwanie rodków pomocowych w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.
5. Zasady korzystania ze rodków w ramach programów rolno-rodowiskowych.
6. Wymagania sanitarno-weterynaryjne w gospodarstwach mleczarskich.
Nale¿y podkreliæ, ¿e tematyka szkoleñ nie zosta³a zamkniêta i bêdzie realizowana w zale¿noci od potrzeb z danego terenu. Zachêcamy do zapoznania siê z t¹ ofert¹.
Tadeusz Zachara

4 lutego br. odby³y siê wybory dwóch delegatów,
przedstawicieli rolników gminy Rad³ów do Ma³opolskiej
Izby Rolniczej. Najwiêksz¹ liczbê g³osów uzyskali Piotr
Kapera z Rad³owa oraz Józef Mleczko z £êki Siedleckiej.
Z inicjatywy zastêpcy wójta Jana Grabskiego, dwa dni
póniej, zorganizowano zebranie z nowo wybranymi delegatami. W spotkaniu uczestniczyli równie¿ Kazimiera Kaczówka - pracownik Urzêdu Gminy oraz Tadeusz Zachara z
Ma³opolskiej Izby Rolniczej. Omawiano zagadnienia zwi¹zane z sytuacj¹ rolnictwa gminy na tle ogólnej sytuacji
w
kraju.
Dzi obserwujemy zró¿nicowanie gminy na czêæ pó³nocn¹, typowo rolnicz¹, oraz po³udniow¹, której g³ównym
ród³em utrzymania jest praca poza rolnictwem. Dla grupy
rolników utrzymuj¹cych siê w wiêkszoci z pracy
w
gospodarstwie, alternatyw¹ s¹ zespo³owe formy dzia³ania.
Przepisy UE wymuszaj¹ na rolnikach sta³¹ poprawê jakoci
produkcyjnej ¿ywnoci. Jedn¹ z jej form jest integrowana
metoda uprawy. Istnieje zatem potrzeba organizowania siê

Czy Rad³ów wykorzysta swoj¹ szansê? wracamy do tematu
wanie i mo¿liwoci zagospodarowania energii geotermalnej w
Ma³opolsce, którego autorami s¹ pracownicy PAN dr Antoni P.
Barbacki, dr Wies³aw Bujakowski oraz dr Leszek Paj¹k. Celem
tej pracy by³a identyfikacja poziomów wód, które mog¹ byæ
wykorzystane jako ród³o ciep³a w ró¿nych zastosowaniach.
£¹cznie wytypowano 92 obiekty strefy mo¿liwego zagospodarowania energii geotermalnej skumulowanej w nagromadzonych wodach. G³ównymi kryteriami u¿ytymi do wytypowania tych
stref by³y szacowane wydajnoci wód powy¿ej 20 m./h), ich

Na pocz¹tek przypomnienie. W roku 2000 Rada Ministrów przyjê³a Strategiê rozwoju energetyki odnawialnej,
która zak³ada osi¹gniecie w 2010 roku wykorzystanie energii odnawialnej do 7,5%, z tendencj¹ wzrostow¹ do 14%
w 2020 roku. W zwi¹zku z tym dokumentem, opracowana
zosta³a m. in. Strategia rozwoju województwa ma³opolskiego, która zak³ada znaczny wzrost wykorzystania alternatywnych róde³ energii, w tym energii geotermalnej.
W 2003 roku, na zlecenie Samorz¹du Województwa Ma³opolskiego w Krakowie, powsta³o opracowanie pt. Wystêpo-

cd. str. 16

15

Rad³o nr 1, 2007 r.

BAJKOWY WIAT
za³ siê Atlas zbiorników wód geotermalnych Ma³opolski, opracowany na zlecenie Województwa Ma³opolskiego przez wspomnianych wy¿ej pracowników PAN.

temperatury (powy¿ej 10OC) oraz przewidywana stabilnoæ wydajnoci (odnawialnoæ zasobów). Wród tych stref wytypowano równie¿ Rad³ów w obrêbie poziomu triasowego,
w towarzystwie takich znanych miejscowoci jak Bukowina Tatrzañska, Chocho³ów, Kocielisko, Zakopane.
Sporód wytypowanych stref wybrano 19 najciekawszych,
o korzystnych warunkach lokalnych, które poddano szczegó³owej analizie, ukierunkowanej na konkretny sposób zagospodarowania energii. Stwierdzono, ¿e dla takich obiektów jak m. in.
Rad³ów, nale¿y rozpatrzyæ mo¿liwoæ wykonania za³o¿eñ techniczno - ekonomicznych pod budowê ciep³owni geotermalnej. Mo¿liwoæ ogrzewania obiektu k¹pieliskowego zosta³a
wykonana m. in. dla Rad³owa i wyranie wskazuje na energiê
geotermaln¹ jako najtañsze ród³o ciep³a:
z geotermii - 13,6z³/GJ,
z gazu - 33,07z³/GJ,
z wêgla - 24, 83z³/GJ
Wykorzystanie energii geotermalnej w systemach grzewczych jako ekologicznego ród³a ciep³a jest bezdyskusyjne
i przynosi najwiêkszy efekt tak¿e sporód innych uznawanych
za odnawialne, róde³ energii. Takimi efektami ekologicznymi
nie mo¿e siê pochwaliæ praktycznie ¿adne inne przedsiêwziêcie ciep³ownicze - tak¿e to, które bazuje na odnawialnych ród³ach energii w³¹cznie z biomas¹ - Wies³aw Bujakowski, Antoni Barbacki, Leszek Paj¹k Wystêpowanie i mo¿liwoci zagospodarowania energii geotermalnej w Ma³opolsce - Kraków
2003r.
Wody podziemne Ma³opolski wystêpuj¹ w zbiornikach usytuowanych w obrêbie zró¿nicowanych wiekowo piêter hydrogeologicznych. S¹ to zbiorniki w piêtrach paleozoicznych, mezozoicznych, trzeciorzêdowych i czwartorzêdowych. Najwiêksze mo¿liwoci wykorzystania tych wód do celów ciep³owniczych wi¹¿¹ siê ze zbiornikami mezozoicznymi (trias, jura, kreda).
Rad³owskie wody geotermalne wystêpuj¹ w otworach
triasowych.
Wa¿n¹ cech¹ tych wód jest ich balneologiczny charakter
zwi¹zany g³ownie z obecnoci¹ leczniczych jonów bromu oraz
jodu. S¹ one artezyjskimi solankami usytuowanymi na g³êbokoci ok. 2000 m, z temp. 50-60OC. Mog¹ byæ wykorzystane zarówno do ogrzewania budynków, w tym wszystkich obiektów owiatowych, do celów leczniczych, rekreacyjnych, a tak¿e do ogrzewania szklarni, tuneli foliowych
czy hodowli ryb tropikalnych (sum afrykañski, temp. 2530OC, szybkie przyrosty masy cia³a). Jest to oczywicie
doskona³a okazja do ci¹gniêcia inwestorów, ale przede
wszystkim do stworzenia wielu miejsc pracy.
Rad³ów ma specyficzne warunki, które sugeruj¹ du¿¹ op³acalnoæ wykorzystania wystêpuj¹cych tu gor¹cych wód. Du¿e
skupisko obiektów owiatowych - szko³a podstawowa, gimnazjum, Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych, Koció³, pobliskie bloki
mieszkalne i maj¹ca powstaæ w najbli¿szym czasie hala sportowa, stwarzaj¹ ogromne zapotrzebowanie na zielon¹ i tani¹
energiê. Bliskoæ Tarnowa i wzrastaj¹ca z roku na rok popularnoæ Rad³owa, jako orodka rekreacyjnego, wymusz¹ wczeniej czy póniej dzia³ania zmierzaj¹ce do stworzenia odpowiedniej infrastruktury.
30 stycznia 2006 r. Sejmik Województwa Ma³opolskiego
uchwali³ Strategiê Rozwoju Województwa Ma³opolskiego na
lata 2007-2013. Jednym z kierunków tego opracowania jest
ochrona powietrza i zwiêkszenie wykorzystania niekonwencjonalnych róde³ energii. Zapis ten zosta³ dopracowany w Programie Ochrony rodowiska Województwa Ma³opolskiego na
lata 2005-2012, gdzie ochrona powietrza, poprzez m.in. zwiêkszenie wykorzystania odnawialnych róde³ energii, w szczególnoci energii geotermalnej i wodnej, zosta³a uznana za priorytet polityki ekologicznej Ma³opolski. W po³owie 2006 r. uka-

Z diagramu zamieszczonego w wydanym przez Instytut
Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energi¹ PAN w Krakowie Atlasie Zbiorników Wód Geotermalnych Ma³opolski wynika, ¿e Zakopane, które wykorzysta³o swoj¹ szansê, ma
ni¿sze temperatury wód geotermalnych ni¿ Rad³ów (odpowiednio 45-50OC dla Zakopanego i 60OC dla Rad³owa).
To prawda, takie decyzje wymagaj¹ otwartej g³owy i odwagi, ale jak pokazuje przyk³ad, warto. Zakopiañczycy zaryzykowali
i maj¹ ju¿ pod Tatrami ca³y system basenów geotermalnych.
Pytanie co z naszym Rad³owem? W latach 2002-2003 Stowarzyszenie Wspólnota Ziemi Rad³owskiej dwukrotnie goci³o pracowników PAN, autorów cytowanych wy¿ej opracowañ, którzy
obszernie przedstawili szanse i mo¿liwoci Rad³owa w zakresie
geotermii. W czasie wyk³adu, zapoznali oni obecnych na spotkaniu z mo¿liwociami wykorzystania wód geotermalnych na terenie naszego kraju. Potwierdzili równie¿, ¿e Rad³ów jest jednym
z ciekawszych miejsc w Ma³opolsce w zakresie potencjalnych
mo¿liwoci wykorzystania gor¹cych wód. Niestety zainteresowanie rodowiska by³o znikome - wiêkszoæ zaproszonych osób,
w tym wszyscy ówczeni radni, nie przyszli na zebranie. Nale¿y
mieæ tylko nadziejê, ¿e nowe w³adze samorz¹dowe wróc¹ do tematu, z po¿ytkiem dla ca³ego rodowiska. To prawda, ¿e gmina
Rad³ów ma mnóstwo innych potrzeb i zaniedbañ, ale mo¿e w³anie dlatego nale¿y szukaæ niekonwencjonalnych rozwi¹zañ i realizowaæ mia³e pomys³y, tym bardziej ¿e na odnawialne ród³a
energii mo¿na bez wiêkszych trudnoci pozyskaæ potrzebne rodki z zewn¹trz.
Finansowanie nak³adów inwestycyjnych proponuje siê
w nastêpuj¹cych proporcjach:
20% - rodki w³asne
50% dotacje
30% kredyt ze sp³at¹ 17 lat i oprocentowaniu 8%
amortyzacjê na poziomie 4,5 %
¯adna gmina nie sfinansuje tego typu przedsiêwziêcia wy³¹cznie z w³asnych rodków. Zalecane jest utworzenie spó³ki
z udzia³em prywatnego kapita³u, gminy i PAN, która prowadzi
ca³¹ stronê merytoryczn¹, pomaga w zdobywaniu funduszy itp.
Na terenie naszej gminy istnieje kilka otworów wiertniczych powsta³ych w czasie poszukiwañ ropy naftowej. Otwory te s¹ nieczynne, ale po rekonstrukcji, mog¹ byæ wykorzystane. Rad³ów
ma jeden otwór wiertniczy, Wola Rad³owska piêæ.
Jak twierdz¹ naukowcy z PAN, rad³owskie zasoby wód geotermalnych wymagaj¹ dok³adnych analiz i opracowañ. Nale¿y
wykonaæ studia przedinwestycyjne dla k¹pielisk wraz z ocenami
mo¿liwoci adaptacji odwiertów do celów produkcji wody geotermalnej w strefach, w których koszty pozyskania 1 GJ energii,
oszacowano poni¿ej 20z³/GJ (do takich stref nale¿y m. in. Rad³ów) oraz opracowaæ za³o¿enia techniczno - ekonomiczne dla
planowanej ciep³owni. Wemy przyk³ad z mieszkañców Zakopanego, czy S³owaków, naszych po³udniowych s¹siadów, którzy
potrafili z gor¹cych wód (tych samych, które kryje rad³owska ziemia), zrobiæ niez³e ród³o dochodu. Dlaczego Rad³ów nie mia³by
siê w przysz³oci staæ orodkiem ci¹gaj¹cym rzesze turystów
i kuracjuszy? Z ca³¹ pewnoci¹ mieszkañcy naszej gminy nie
narzekaliby na brak pracy, bowiem turysta musi dobrze zjeæ
i dobrze wypocz¹æ - a to stwarza ogromn¹ szansê i dla rolników,
i dla handlowców, i dla drobnych przedsiêbiorców.
Rad³ów staje wiêc przed ogromn¹ szans¹, ale i przed ogromnym wyzwaniem, tylko od nas zale¿y czy je podejmiemy, czy nie
zmarnujemy skarbów danych nam przez naturê.
Janina Kucharska
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Zabytkowa figura bêdzie odnowiona, potrzebna jest pomoc
Na terenie gminy Rad³ów znajduje siê sporo starych figur. Wiêkszoæ z nich to zabytkowe dzie³a sztuki
kamieniarskiej z prze³omu XIX i XX w. W Glowie na parceli Feliksa Padziora, tu¿ przy drodze prowadz¹cej
w stronê biskupskiego mostu, zwraca uwagê pomnik
chrztu w. Jana w Jordanie, który zosta³ ufundowany
w 1871 r. przez Magdalenê i Stanis³awa Liberów.
Niestety czas zrobi³ swoje. Figurê niezw³ocznie nale¿a³o poddaæ renowacji, ale pojawi³y siê problemy, g³ównie
finansowe. Niezwykle trudnej próby pokonania ich podjê³a
siê Urszula Niemiec, teraz w³acicielka posesji, na której stoi
monument.
By³em wiadkiem jej niesamowitego uporu, konsekwentnego dzia³ania, jakiej ogromnej si³y. Wójt Zbigniew
Kowalski podsun¹³ pomys³, zadzwoni³em do Akademii Sztuk
Piêknych w Krakowie, nasz prof. Franciszek Ziejka zdecydowanie popar³ inicjatywê i uda³o siê. Prof. Ireneusz P³uska
- kierownik Katedry Rzeby ASP w Krakowie przyj¹³ figurê
do odnowienia. Restauracj¹ zajm¹ siê studenci w ramach
pracy dyplomowej. Ca³¹ historiê demonta¿u, transportu, roz-

³adunku postaci opowiedzia³a mi p. Niemiec - jestem zafascynowany jej
wysi³kiem.
Prace konserwatorskie trwaj¹, trzeba
jednak ponieæ symboliczne koszty odnowy.
Chodzi
o zakup
materia³ów. Tak wiêc
w³acicielka posesji ma
kolejny, nie ma³y problem, jak i sk¹d je zdobyæ. Mo¿e Czytelnicy
co wymyl¹, mo¿e kto
zechcia³by pomóc? Bardzo na to liczymy.
(mZ)
Figura z 1871 roku

Ewa Demarczyk uwielbia
rad³owski klimat

wie. Da³ siê poznaæ jako cz³owiek wielkiej kultury osobistej,
elokwencji, taktu i erudycji.
Przywo³ywa³ wiele ciekawych
historii z lat, kiedy p³ywa³ na
statkach i zawija³ do prawie
wszystkich wiêkszych portów
wiata. Ewê Demarczyk pozna³
podczas koncertu w Marsylii.

Ma³o kto wie, ¿e znana pieniarka, wielokrotnie goci³a w gminie Rad³ów. Przyje¿d¿a³a tu na zaproszenie Adolfa
Rzepki, kapitana ¯eglugi Wielkiej - mieszkaj¹cego czasowo
w £êce Siedleckiej. Legenda kabaretu Piwnica pod Baranami, zachwyci³a siê tym terenem.
Pan Rzepka czasowo zamieszkiwa³ w £êce, zw³aszcza w miesi¹cach letnich. W czasie tych pobytów, systematycznie odwiedza³ Gminn¹ Bibliotekê Publiczn¹ w Rad³o-

(mZ)

Socrates poszerza horyzonty
W celu urozmaicenia i ubogacenia oferty edukacyjnej
w roku szkolnym 2005/2006, w Publicznym Gimnazjum w
Rad³owie, powsta³ Klub Sokratesa. Jego za³o¿ycielem i opiekunem zosta³a Marta Malak, nauczyciel j. angielskiego.
G³ównym celem jest rozbudzanie wra¿liwoci miêdzynarodowej wród uczniów, kszta³towanie postaw otwartoci, ciekawoci i tolerancji wobec innych kultur oraz motywowanie
ich do nauki jêzyka angielskiego poprzez kreowanie realnych sytuacji wymagaj¹cych komunikacji w tym jêzyku. Klub
skupia uczniów zainteresowanych nawi¹zaniem kontaktu z
rówienikami z krajów Unii Europejskiej, w ramach programu edukacyjnego Socrates-Comenius.
Podczas spotkañ Klubu odbywaj¹ siê zajêcia konwersacyjne z uczniami, dotycz¹ce m.in. realiów ¿ycia codziennego w krajach Unii Europejskiej. Prowadzona jest ponadto systematyczna
wymiana korespondencji listownej i drog¹ elektroniczn¹ z partnersk¹ szko³¹ w Le Teil we Francji. Uwieñczeniem kilkuletniej,
nawi¹zanej drog¹ korespondencyjn¹ wspó³pracy obydwóch
szkó³, by³o zorganizowanie wymiany uczniów pomiêdzy Publicznym Gimnazjum w Rad³owie, a szko³¹ partnersk¹ z Le Teil z
po³udnia Francji (Departament Ardeche). W dniach 23-29 kwiet-

nia 2006 kilkunastoosobowa grupa uczniów i nauczycieli z wy¿ej
wymienionej szko³y, goci³a w naszym gimnazjum. Chodzi³o o
zbudowanie osobistych wiêzi, które s¹ podstaw¹ udanego pro
jektu, wybór rodzaju i tematu programu oraz opracowanie planu
dalszej wspó³pracy.
W czasie kilkudniowego pobytu w Polsce, Francuzi zwiedzili atrakcje turystyczne regionu: Kraków, gdzie zostali oficjalnie
przyjêci przez Konsula Republiki Francuskiej, Kopalniê Soli w
Wieliczce i Tarnów. Sporo uwagi w programie powiecono prezentacji lokalnych atrakcji kulturowych Ziemi Rad³owskiej: odby³y siê wystêpy zespo³ów folklorystycznych, wizyta w pracowni
artystycznej miejscowego malarza-rzebiarza Tadeusza Kowala, degustacja potraw polskiej kuchni przygotowana przez Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Rad³owie. Wzajemnemu bli¿szemu poznaniu, sprzyja³y imprezy integracyjne: ognisko, dyskoteka, wspó³zawodnictwo sportowe, wspólne wyjazdy, ale
przede wszystkim pobyt i gocina w polskich rodzinach. M³odzie¿ francuska by³a bowiem zakwaterowana u swoich rówieników z gimnazjum. Gocie spotkali siê z gminnymi w³adzami
samorz¹dowymi, na czele z Wójtem Zbigniewem Kowalskim oraz
w³adzami owiatowymi, które reprezentowa³ wizytator Delega-
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tury Ma³opolskiego Kuratorium Owiaty w Tarnowie Ferdynand
Gawron.
Wa¿nym aspektem wizyty by³a wymiana dowiadczeñ na
gruncie organizacji systemu nauczania w szko³ach oraz dydaktyki. Nauczyciele i uczniowie z Francji obserwowali lekcjê jêzyka
angielskiego, brali udzia³ w specjalnie przygotowanych na tê
okazjê zajêciach konwersacyjnych, maj¹cych na celu ukazanie
ró¿nic i podobieñstw kulturowych oraz stylów ¿ycia w obu krajach. Odby³a siê tak¿e dyskusja na temat dalszej wspó³pracy w
ramach projektu Socrates-Comenius. Ponowne spotkanie przedstawicieli obu szkó³ by³o odpowiedzi¹ na zaproszenie Francuzów. Rewizyta grupy uczniów
i nauczycieli z naszej szko³y
w Le Teil odby³a siê w dniach 23-29 wrzenia 2006 r. Podczas
kilkudniowego pobytu m³odzie¿ zwiedzi³a: Lyon, Nimes, Le Teil,
Montelimar oraz jaskiniê Auen d'Orgnac. Niezapomniane wra¿enia wywar³a wycieczka nad Morze ródziemne w okolice naturalnego rezerwatu przyrody w regionie Camargue, gdzie mo¿na by³o podziwiaæ unikalne gatunki rolin i zwierz¹t. Uczniowie i
nauczyciele zwiedzali staro¿ytne miasto Nimes, w którym do
dzisiaj zachowa³y siê budowle z tego okresu w bardzo dobrym
stanie. Aktywne uczestnictwo w ¿yciu szko³y francuskiej poprzez
udzia³ w lekcjach i zajêciach pozalekcyjnych, sprzyja³y integracji
i poznaniu obu kultur.

Obecnie dzia³alnoæ Klubu skupia siê na: - nawi¹zaniu
wstêpnych kontaktów z innymi szko³ami partnerskimi (Francja, Holandia, Czechy), poprzez udzia³ w akcji etwinning,
programie e-learning, promuj¹cym wspó³pracê szkó³
w Europie, przy wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej (ICT), - zarejestrowaniu partnerstwa oraz realizacji projektu E-mail Correspondence z czesk¹ szko³¹
w Kutna Hora (ICV Jazykowa Skola Kutna Hora). Za wspó³pracê z t¹ placówk¹, nasze gimnazjum otrzyma³o Odznakê
e-Twinning, zamieszczon¹ na stronie internetowej szko³y.
Wszystkie kontakty ze szko³ami partnerskimi s¹ na bie¿¹co
rejestrowane w przydzielonej rad³owskiej placówce przestrzeni roboczej i monitorowane przez Narodowe Biuro Akcji e-Twinning, które czuwa nad przebiegiem wspó³pracy.
Aktualne informacje dotycz¹ce dzia³alnoci klubu s¹ zamieszczane na specjalnej stronie internetowej i gazetce
ciennej na korytarzu szkolnym.
Podsumowuj¹c dotychczasow¹ dzia³alnoæ klubu mo¿na stwierdziæ, ¿e przynios³a ona wymierne efekty, zarówno
dydaktyczne, jak i wychowawcze. W trakcie zajêæ konwersacyjnych uczniowie doskonal¹ sprawnoæ mówienia, wzbogacaj¹ znacznie s³ownictwo dotycz¹ce realiów ¿ycia codziennego w pañstwach Unii Europejskiej. Poprzez kontakt
z uczniami ze szkó³ partnerskich, wzros³a ich motywacja do
nauki jêzyka angielskiego jako jêzyka globalnego i potrzeba
uczenia siê, gdy¿ s³ownictwo i gramatyka by³y przyswajane
do natychmiastowego, a nie przysz³ego, wykorzystania.
Cz³onkowie rozwijaj¹ swoje kompetencje techniczne, poprzez wykorzystywanie poczty elektronicznej, czatów i forum. Stali siê bardziej otwarci na kontakt z innymi kulturami,
ciekawi dowiadczeñ zwi¹zanych z poznawaniem innego
stylu ¿ycia i zachowania. Oby tak dalej!
Marek Urbanek

Rad³owscy gimnazjalici podczas

Wizyta we Francji by³a cennym dowiadczeniem dla
uczniów. Mieli oni okazjê nie tylko wykorzystaæ w praktyce swoje umiejêtnoci jêzykowe i komunikacyjne, ale
i odkryæ podobieñstwa i ró¿nice kulturowe, obaliæ stereotypy, zawrzeæ nowe przyjanie. Wczesne dowiadczenia interkulturowe pomagaj¹ budowaæ w uczniach
postawê ciekawoci wobec innych krajów i narodów,
kszta³towaæ pozytywny do nich stosunek, ale tak¿e lepiej rozumieæ kulturê ojczyst¹ i jej wartoci.

Coraz wiêcej pami¹tek
po papie¿u Polaku

wie. Pami¹tk¹ po jednym z takich spotkañ jest Wadowicki D¹b
Pamiêci Ojca wiêtego Jana Paw³a II przekazany szkole przez
Ewê Filipiak - burmistrza Wadowic. Zosta³ on uroczycie zasadzony przed budynkiem przez Samorz¹d Uczniowski, uczestników spotkania w Wadowicach, Dyrekcjê i Grono Pedagogiczne.
To wa¿ne wydarzenie mia³o miejsce 10 czerwca 2005 r. w Dzieñ
Patrona Szko³y. Powsta³a te¿ obszerna publikacja Rodzina Szkó³
im. Jana Paw³a II, która jest wizytówk¹ polskich placówek nosz¹cych imiê Wielkiego Rodaka. W albumie tym zamieszczono
informacjê o 551 szko³ach, w tym o naszej.
Renata Broda

Stara siê o nie zabawska Szko³a Podstawowa im. Jana
Paw³a II. Mniej zorientowanym przypominamy, ¿e uroczystoæ nadania imienia tego wybitnego cz³owieka, placówce
w Zabawie, odby³a siê 10 czerwca 2003 r.
W ten sposób do³¹czy³a ona do rodziny szkó³, które wybra³y sobie na patrona Ojca wiêtego. Ich przedstawiciele co roku
spotykaj¹ siê w Wadowicach, Starym S¹czu b¹d w Czêstocho-
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we oraz program oszczêdnociowo-inwestycyjny KBS LOKATA6+ a tak¿e UNILOKATA. Proponujemy bankowoæ
internetow¹ KBS 24, obs³ugê dewizow¹, us³ugi finansowe
zwi¹zane z obrotem miêdzynarodowym (tym tak¿e przekazy pieniê¿ne Western Union), oraz obs³ugê ubezpieczeniow¹, oferujemy tak¿e karty p³atnicze KBS MAESTRO.
Dziêki kolejnemu podpisanemu porozumieniu o bezprowizyjnej wyp³acie gotówki, posiadacze kart wydanych przez
Krakowski Bank Spó³dzielczy, mog¹ bez ¿adnych prowizji
korzystaæ na terenie Polski z prawie 1500 bankomatów
nale¿¹cych do Krakowskiego Banku Spó³dzielczego, Banku Gospodarki ¯ywnociowej S.A., Kredyt Banku S.A. oraz
zrzeszenia banków spó³dzielczych - Banku Polskiej Spó³dzielczoci S.A..
Pakiet us³ug kredytowych obejmuje kredyty dla przedsiêbiorstw, rolników oraz osób prywatnych, tak pracowników jak i emerytów oraz rencistów. W ostatnim czasie wprowadzilimy bardzo korzystn¹ ofertê kredytów konsumpcyjnych kredyt Spó³dzielczy, kredyt Têcza, kredyt Remont oraz kredyty na budownictwo mieszkaniowe oprocentowanie ju¿ od 5,0% w stosunku rocznym.
Na terenie Gminy Rad³ów dzia³a od 1999 r. Filia Krakowskiego Banku Spó³dzielczego Oddzia³ w Szczurowej.
Dzia³alnoæ ta jest pozytywnie oceniana przez spo³ecznoci Gminy Rad³ów. KBS wspiera finansowo Szko³y i instytucje kulturalne i spo³eczne z terenu Gminy.

Krakowski
Bank
Spó³dzielczy, lider banków spó³dzielczych dzia³aj¹cych w Polsce, ma ponad 100-letni¹ tradycjê,
oparty wy³¹cznie o kapita³ polski, oferuje nowoczesne produkty i us³ugi
bankowe oraz ubezpie-

czeniowe.
Za³o¿ony w roku 1898, nale¿y do najstarszych instytucji finansowych w Polsce. Aktualnie jest te¿ najwiêkszym
bankiem spó³dzielczym w kraju stale utrzymuj¹c siê na
pozycji lidera w rankingach banków spó³dzielczych oraz
bezpieczeñstwa finansowego. KBS jest laureatem Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP dla Najlepszej Instytucji
Finansowej w roku 2003, laureatem konkursów Z³ota Firma Ma³opolski, Lider Regionu, Prymus, trzykrotnym
laureatem nagrody Mecenas Kultury Krakowa.
Swoj¹ dzia³alnoæ prowadzi na terenie województwa
ma³opolskiego i wiêtokrzyskiego, poprzez rozleg³¹ sieæ
54 placówek.
Do korzystania z naszych us³ug zapraszamy klientów
indywidualnych, podmioty gospodarcze i instytucje, rolników, oraz jednostki samorz¹du terytorialnego. Zapewniamy przyjazn¹ i profesjonaln¹ obs³ugê.
Oferujemy szerok¹ gamê us³ug i produktów bankowych, które systematycznie powiêkszamy i aktualizujemy
dostosowuj¹c je do potrzeb Klientów. Prowadzimy rachunki
bankowe dla przedsiêbiorstw, rolników i osób prywatnych,
lokaty terminowe, rachunki oszczêdnociowo-rozliczenio-

Zapraszamy do naszych placówek. Nasi pracownicy udziel¹ Pañstwu wyczerpuj¹cych informacji sporz¹dz¹ symulacjê sp³at, pomog¹ wype³niæ wniosek kredytowy i za³atwiæ wszelkie formalnoci.
Magdalena Nowak  KBS filia Rad³ów

Póniej ni¿ zwykle (ale za to jak!) wiêtowali
Wyj¹tkowo tego roku uroczystoæ z okazji Dnia
Babci i Dziadka odby³a siê 7 lutego br. w Szkole Podstawowej im. w. F. Kowalskiej w Niwce. Uczniowie
nie chcieli, aby wiêto to zosta³o pominiête w kalendarzu uroczystoci szkolnych, bo tym razem dzieñ ich
ukochanych babæ i dziadków, przypad³ na okres ferii
zimowych. W tej sytuacji, wspólnie z nauczycielami
ustalili, ¿e spotkanie bêdzie mia³o miejsce tu¿ po przerwie semestralnej.

Uczniowie przygotowali zaproszenia, i jak co roku,
na swoje wiêto przybyli licznie babcie i dziadkowie, aby
podziwiaæ wystêpy wnucz¹t. Prezentowa³y one swoje zdolnoci i umiejêtnoci wokalno - aktorskie oraz taneczne.
Zadowoleni seniorzy nagradzali milusiñskich gromkimi brawami i promiennymi umiechami. Po wystêpie, dzieci obdarowa³y goci wspania³ymi w³asnorêcznie wykonanymi
prezentami. Ci nie kryli ³ez wzruszenia. Po czêci oficjalnej nadszed³ czas na poczêstunek przygotowany przez
rodziców. By³y te¿ serdeczne rozmowy przy stole. Dziêkowano babciom i dziadkom za to, ¿e s¹!
tekst i fot. Renata Kucharska
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Propozycje Gminnego Centrum
Kultury i Czytelnictwa
Zapraszamy dzieci i m³odzie¿ uczêszczaj¹c¹ do szkó³ podstawowych i gimnazjalnych do wziêcia udzia³u w
gminnym konkursie MARZANNA 2006 w dniu 21.03.2007r.
Miejsce - Dom Kultury w Biskupicach Rad³owskich
PROGRAM KONKURSU
Godz.10.00
sce prezentacji.
Godz. 10.30
Godz. 11.00
Godz. 11.30
Godz. 12.00

-

Zbiórka pod Domem Kultury w Biskupicach Rad³owskich i przejcie w korowodzie na miejPrezentacja MARZANN (mo¿e byæ opiewana) i ich ocena.
Wspólne ognisko, herbata, dro¿d¿ówka.
Wrêczenie nagród.
Powrót w korowodzie pod Dom Kultury.

COROCZNY KONKURS NA PISANKÊ WIELKANOCN¥ I PLASTYKÊ OBRZÊDOW¥
ZWI¥ZAN¥ Z OKRESEM WIELKANOCY
Przedmiotem konkursu s¹:
- pisanki zdobione ró¿nymi tradycyjnymi technikami (skrobanie wzorów, malowanie woskiem, jajka zabarwiane
w naturalnych barwnikach itp.),
- plastyka obrzêdowa zwi¹zana ze wiêtami Wielkanocnymi ( maski, gaiki, stroiki).
Prace nale¿y dostarczyæ dnia 27.03.2007 r. do godziny 16.00 do Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa
w Rad³owie. Rozstrzygniêcie konkursu nast¹pi 29.03.2007 r. o godz. 13.00 podczas gminnej wystawy. Wszystkie
prace otrzymaj¹ nagrody uczestnictwa w konkursie. Najlepsze wezm¹ udzia³ w konkursie powiatowym dnia 31.03.
2007 r.
Wieczór kolêd

-

dzieñ babci i dziadka

Pod takim tytu³em w Wiejskim Domu Kultury w Biskupicach Rad³owskich odby³ siê w dniu 20 stycznia 2007
roku wieczór kolêd po³¹czony z tradycyjnym dniem babci i dziadka.
Dzieci z grupy teatralnej dzia³aj¹cej przy Wiejskim Domu Kultury w Biskupicach Rad³owskich oraz dzieci ze
szko³y podstawowej z Biskupic Rad³owskich przygotowa³y i przedstawi³y kolêdy i pastora³ki bo¿onarodzeniowe. Po
zakoñczeniu programu artystycznego i wspólnym kolêdowaniu dzieci zaprezentowa³y program artystyczny z okazji
Dnia babci i dziadka.
Po wystêpach artystycznych odby³o siê spotkanie przy kawie, herbacie i ciastku. W zorganizowanym wieczorze
kolêd i pastora³ek wziê³o udzia³ oko³o 100 osób. Na spotkanie przybyli równie¿ ksi¹dz proboszcz miejscowej parafii,
radni wsi, so³tys wsi Biskupice Rad³owskie.

KWIACIARNIA MAGNOLIA
MARIA MAGOÑ, Rad³ów, Pl. Kociuszki (budynek GS)
Zaskakujemy piêknymi kwiatami na ka¿d¹ okazjê:
Kompozycje, bukiety, wi¹zanki i dekoracje okolicznociowe.
Czynna codziennie od 8.00-16.00. Zapraszamy.
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SZTUKA DOBREGO STUDIOWANIA
Profesor Aurelii Jankowskiej-Polañskiej
czyli NIEZBÊDNIK POCZ¥TKUJ¥CEGO STUDENTA

Biblioteka, w której pracujê mo¿e poszczyciæ siê, posiadaniem licznego i wartociowego - wród bibliotek regionu - ksiêgozbioru z zakresu edukacji. Placówka dysponuj¹c zasobnym, aktualnym ksiêgozbiorem i nowymi technologiami przekazu informacji i obs³ugi - poprzez sieæ filii
bibliotecznych znakomicie s³u¿y u¿ytkownikom z terenu
ca³ej gminy Rad³ów. Tym razem kolekcja wzbogacona zosta³a o wa¿n¹, wyj¹tkow¹ ksi¹¿kê dedykowan¹ studentom,
którzy zadania edukacyjne podczas studiów chc¹, a przede
wszystkim powinni, uczciwie, fachowo i bardzo dobrze wykonywaæ.
Profesor dr hab. Aurelia Jankowska-Polañska - ekonomistka, naukowiec, z serca nauczyciel akademicki, zajmuje siê badaniem ekonomii, zarz¹dzania i etyki pracy zarobkowej w gospodarce polskiej i krajów Unii Europejskiej.
Od roku 2000 pracuje w Tarnowie, w Ma³opolskiej Wy¿szej Szkole Ekonomicznej. Zadaniem dobrych podrêczników i innych publikacji fachowych jest budziæ g³ód wiedzy, a zaspokajaj¹c go wzmagaæ apetyt. Konsumpcja
wiedzy tym ró¿ni siê od zaspokojenia potrzeb g³odnego
cz³owieka, ¿e w toku prawid³owego procesu uczenia siê,
powstaje produkt, nazywany kapita³em intelektualnym. Ten
w³anie kapita³ odgrywa zasadnicz¹ rolê w procesie kszta³towania i doskonalenia kwalifikacji. Wród czynników oddzia³uj¹cych na karierê zawodow¹, wiedza jest skarbem
bezcennym - oto jej s³owa.
Publikacja Sztuka dobrego studiowania wydana
w 2002 r. przez MWSE jest czwart¹ ksi¹¿k¹ z cyklu o metodyce studiowania. Zachêca do podejmowania w czasie
studiów twórczej i samodzielnej pracy nad kwalifikacjami,
w oparciu o w³asny oryginalny projekt. Materia³ niezwykle
po¿yteczny i przydatny nie tylko m³odym studentom rozpoczynaj¹cym edukacjê na poziomie wy¿szym. Praca dotyka
bardzo wa¿nego zagadnienia, czêsto pomijanego, b¹d
lekcewa¿onego przez studentów - roli studiów w procesie
podnoszenia kwalifikacji zawodowych, a tak¿e sposobu
pracy nad rozwojem w³asnej osobowoci, swoich umiejêtnoci i wzbogacania wiedzy. Efektywne wykorzystanie okresu studiów (gospodarowanie czasem, zainteresowania
zwi¹zane ze studiami i poza nimi, praca zespo³owa, wiêzi
z praktyk¹, sta¿e krajowe i zagraniczne, zdrowie), to g³ówna tematyka publikacji. Impulsem do wydania tej ksi¹¿ki
by³y napisane przez studentów interesuj¹ce i szczere referaty, które zamieszcza ksi¹¿ka, tematycznie zwi¹zane
z celami, pomys³ami i zasadami dobrego studiowania. Autorka podkrela i przypomina, ¿e ³ad spo³eczny, dobrobyt
oraz przyjazne relacje miêdzyludzkie, mo¿na osi¹gn¹æ poprzez kszta³towanie rzeczywistoci przez ludzi twórczych,
fachowych, uczciwych, umiej¹cych wspó³pracowaæ.
Profesor Polañska uwiadamia nam, ¿e studia wy¿sze
tworz¹ wiele szans, ale tak¿e wiele zagro¿eñ, niekiedy niedostrzegalnych. Czas studiów mo¿na dobrze spo¿ytkowaæ,
ale te¿ mo¿na go zmarnowaæ. Ksi¹¿ka ta ma ustrzec przed
b³êdami, pokusami, pu³apkami. Studiowanie jest prac¹ twórcz¹, jest sztuk¹ polegaj¹c¹ na wypracowaniu indywidualnego, racjonalnie ustalonego projektu pracy, w celu osi¹-

gniêcia pe³nego przygotowania
do zawodu i zdobycia kwalifikacji. Wskazuje na czym polega
prawid³owe, pe³ne i dobre studiowanie. Koszty studiów: czas, wysi³ek, rodki, zaanga¿owanie,
maj¹ wtedy sens, je¿eli otrzymuje siê wynik wy¿szy od nak³adów.
Takie osi¹gniêcia zale¿¹ od pracy studenta, indywidualnie
ukszta³towanego projektu pracy
twórczej. Publikacja dostarcza
pomys³ów jak kszta³towaæ swój
warsztat naukowy.
Treæ ksi¹¿ki koncentruje siê na jednym g³ównym w¹tku - pracy nad w³asnymi kwalifikacjami potrzebnymi do fachowej, uczciwej edukacji. W dobie szybko postêpuj¹cych
zmian politycznych, gospodarczych, technologicznych, m¹dra, racjonalna praca nad swoimi umiejêtnociami, pozwala ustrzec siê przed bezrobociem i konkurowaæ na rynku
pracy. Analizowane s¹ ponadto kwestie, jak student mo¿e
w toku kilku lat studiów, przygotowaæ siê do pracy zarobkowej i odnosiæ sukcesy zawodowe. Pokazuje jak u progu
XXI wieku kapita³ intelektualny staje siê jedynym ród³em
strategicznej przewagi konkurencyjnej.
Ka¿dy rozdzia³ opatrzony jest trafn¹, subtelnie dobran¹ sentencj¹ s³awnych postaci (Jan Pawe³ II, Leonardo
da Vinci, Roman Brandstetter, Pascall, ks. Tischner,
Konfucjusz, ks. Pasierb czy Maria D¹browska), a ca³oæ ksi¹¿ki nawi¹zuje do sentencji Pascala: Codzienne
ma³e, bo jednostkowe i powtarzalne zadania, gdy s¹ wykonywane starannie, prowadz¹ do rzeczy wielkich. Przytaczane s¹ te¿ ciekawe teksty z innych publikacji. Ksi¹¿ka
zawiera równie¿ interesuj¹cy projekt pracy z przedmiotu:
Logika studiowania autorstwa Profesor Polañskiej.
Rewolucja informatyczna, a tak¿e globalizuj¹ca siê gospodarka, wymaga racjonalizacji pracy nad w³asnymi kwalifikacjami, które w efekcie uchroni¹ przed bezrobociem
i umo¿liwi¹ uzyskanie odpowiednich dochodów. Lektura odpowiada na powy¿sze pytania i s³u¿y informacj¹ o tym jak
student mo¿e bardzo dobrze siê przygotowaæ siê do pracy
zarobkowej na pocz¹tku XXI wieku oraz tworzyæ konkurencyjne kwalifikacje jako czynnik wp³ywaj¹cy na sukcesy
zawodowe.
Tê wyj¹tkow¹ i po¿yteczn¹ ksi¹¿kê polecam zw³aszcza m³odzie¿y podejmuj¹cej studia.
Zbigniew Rad³o
Przypisy:
1.M. D¹browska, Myli o sprawach i ludziach, Czytelnik, Warszawa, 1956.
2.A. Polañska , Zarz¹dzanie personelem: zasady, zadania i wymagania stawiane mened¿erom, Wydaw.
UG, Gdañsk, 1999.
3.A. Polañska, Sztuka dobrego studiowania, Wydaw.
MWSZ, Tarnów, 2002.
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KREOWANIE PRZYSZ£OCI ZAWODOWEJ ABSOLWENTA
CZYLI PO PIERWSZE DOBRZE WYBRAÆ
Wygl¹da na to, ¿e absolwenci rad³owskiej szko³y,
maj¹ coraz mniej problemów z podjêciem decyzji o wyborze dalszej drogi kszta³cenia. To pozwala w przysz³oci na wykonywanie zawodu, który jest nie tylko zgodny z zainteresowaniami m³odego cz³owieka, ale i daje
mu szansê na godziwe wynagrodzenie.
A wszystko zaczê³o siê we wrzeniu 2005 r. W wyniku
podjêcia wspó³pracy przez w³adze samorz¹dowe Powiatu
Tarnowskiego i gminy Rad³ów, w zakresie realizacji w szko³ach ponadgimnazjalnych i gimnazjach wewn¹trzszkolnego
systemu doradztwa zawodowego, rozpocz¹³ dzia³alnoæ
w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. T. Kociuszki
w Rad³owie Miêdzyszkolny Orodek Kariery (MSzOK). Projekt Wydzia³u Edukacji Starostwa Planowanie kariery zawodowej warunkiem sukcesu absolwentów na rynku pracy, uwzglêdniaj¹cy wykorzystanie rodków rzeczowych
i finansowych, bêd¹cych w gestii szkó³ ponadgimnazjalnych
Powiatu oraz wsparty dofinansowaniem z funduszy europejskich, zaowocowa³ tworzeniem Szkolnych Orodków Kariery na bazie sieci szkó³ rednich i gimnazjalnych zlokalizowanych na tym terenie. ZSP im. T. Kociuszki w Rad³owie w lipcu 2005r. podj¹³ dzia³ania pozwalaj¹ce na wdro¿enie wewn¹trzszkolnego systemu doradztwa zawodowego w szko³ach partnerskich - Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. T. Kociuszki w Rad³owie, Publicznym Gimnazjum im. Kard. ST. Hozjusza w Rad³owie oraz Publicznym
Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Zabawie. Dyrektor ZSP im.
T. Kociuszki w Rad³owie - Józef Trytek zawar³ porozumienie z dyrektorami Publicznych Gimnazjów dzia³aj¹cych
w gminie Rad³ów - Markiem Urbankiem (PG im. Kard. St.
Hozjusza w Rad³owie) i Teres¹ £o (PG im. Jana Paw³a II
w Zabawie) o wspó³pracy szkó³ partnerskich w zakresie przygotowania m³odzie¿y do podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych, skutkuj¹cych w przysz³oci jej w³aciwym
rozwojem zawodowym.
Zawarcie porozumienia pozwoli³o nauczycielowi szko³y redniej w Rad³owie Zbigniewowi Nowakowi zorganizowaæ Miêdzyszkolny Orodek Kariery i pozyskaæ dodatkowe rodki finansowe z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego (z programu Szko³a Marzeñ- g³ówny organizator Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie) na cele pracy doradczej.
Obecnie w wyznaczonych terminach (roda w godzinach 10.00 - 16.00, czwartek w godzinach 12.00 - 14.00
i 15.00 - 16.00, w ka¿dy pierwszy czwartek miesi¹ca do go-

dziny 18.00, pi¹tek w godzinach 10.00 -13.00), m³odzie¿
i rodzice z gminy Rad³ów korzystaj¹ z szerokiego wachlarza us³ug z zakresu doradztwa zawodowego. Nauczyciel
w roli szkolnego doradcy zawodowego udziela uczniom
i ich rodzicom indywidualnych porad, prowadzi lekcje wychowawcze i inne zajêcia grupowe, s³u¿¹ce poznaniu wiata zawodów, dokonaniu samooceny, wyboru szko³y ponadgimnazjalnej, szko³y wy¿szej, wreszcie podjêcia trafnej decyzji edukacyjno-zawodowej. Sprawuje on te¿ opiekê nad
realizacj¹ projektów uczniowskich, pomaga m³odzie¿y planowaæ karierê zawodow¹ oraz rozwi¹zywaæ problemy mog¹ce zak³óciæ w przysz³oci rozwój zawodowy. Ci¹g³y kontakt doradcy zawodowego z rodzicami uczniów, mo¿liwoæ
wspó³pracy MSzOK-u, z Powiatow¹ Poradni¹ Psychologiczno-Pedagogiczn¹ w Tarnowie, pozwalaj¹ na wczesn¹ reakcjê w sytuacjach mog¹cych zaburzyæ te procesy. Dzia³ania
MSzOK-u skierowane s¹ do ró¿nych grup odbiorców uczniów, rodziców, s³uchaczy szkó³ dla doros³ych. Dodatkowo z us³ug szkolnego doradcy zawodowego mog¹ skorzystaæ osoby bezrobotne z gminy Rad³ów oczekuj¹ce pomocy przy sporz¹dzaniu dokumentów aplikacyjnych, poszukuj¹ce informacji na temat uzyskania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych, czy te¿ pragn¹ce skorzystaæ z zasobów
informacyjnych MSzOK-u w celu analizowania ofert pracy.
Myl¹c o przysz³oci zawodowej absolwentów szkó³ rad³owskich, ZSP przy udziale w³adz samorz¹dowych, owiatowych, rodowiska lokalnego, aktywnie zaanga¿owa³ siê
w tworzenie miejscowej polityki owiatowej, dla której celem jest m.in. wykorzystanie szans edukacyjnych i zawodowych dzieci i m³odzie¿y z gminy Rad³ów, jak równie¿ z gmin
ociennych. Pod opiek¹ dyrekcji tej placówki, ze szczególnym udzia³em lokalnego koordynatora programu Szko³a
Marzeñ - wicedyrektor ZSP Marzeny Lechowicz-Liro
i szkolnego doradcy zawodowego Zbigniewa Nowaka, pracowano nad gminn¹ strategi¹ owiatow¹, zorganizowano
konferencjê powiatow¹ na temat przysz³oci zawodowej absolwentów i zaproszono do wspó³pracy instytucje rynku pracy - Powiatowy Urz¹d Pracy, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Centrum Edukacji i Pracy M³odzie¿y OHP, lokalnych pracodawców, Tarnowsk¹ Agencjê Rozwoju Regionalnego S.A.
Szczególne znaczenie ZSP im. T. Kociuszki w Rad³owie przypisuje wspó³pracy z tutejszymi pracodawcami, chc¹cymi aktywnie uczestniczyæ w zmianach jakie zachodz¹ na
rynku pracy.
Zbigniew Nowak

Gminna Biblioteka Publiczna w Rad³owie serdecznie dziêkuje darczyñcom:
* Pani Marii Magoñ (Kwiaciarnia Magnolia) za kwiaty i okolicznociowe dekoracje biblioteki,
* Panu Stanis³awowi Jachimkowi za ekskluzywn¹ ksi¹¿kê: Polska w Europie wczoraj i dzi oraz okaza³e kwiaty, które
piêknie zdobi¹ pomieszczenia biblioteki,
* Panu Romanowi Kucharskiemu za cenne dokumenty dotycz¹ce biografii i twórczoci Franciszka Habury,
* Panu Paw³owi Jachimkowi za dzie³o prof. Franciszka Ziejki: Pary¿ M³odopolski,
* Pani Zofii Rogowskiej - d³ugoletniej dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki w Tarnowie za obraz Eugeniusza Molskiego Madonna Kapadocka.
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Czy powstanie Muzeum ziemi rad³owskiej
im. Prof. Kamili Kraskowskiej-Nitsch?
To pomys³ Janiny Kucharskiej i Marka Michalskiego - nauczycieli ze Szko³y Podstawowej w Rad³owie,
a tak¿e so³tysa Rad³owa Kazimierza Urbanka. Chodzi
o to by uchroniæ od zapomnienia lokalne dziedzictwo
kulturowe. W trakcie dyskusji w rad³owskiej bibliotece,
zosta³ wypracowany pomys³ realizacji tego zamierzenia. Siedzib¹ by³oby pomieszczenie w Ratuszu, na pierwszym piêtrze, obok biblioteki. Rega³y ju¿ s¹, eksponaty
te¿. Zbiór Marka Michalskiego by³by zacz¹tkiem kolekcji.
Zwracamy siê do mieszkañców rad³owszczyzny o opinie na ten temat, pomoc w gromadzeniu eksponatów, dokumentów, fotografii (wszelkich ladów z przesz³oci), które
poddane zostan¹ zabiegom konserwacyjnym, zostan¹ opisane i zinwentaryzowane. Ka¿dy przekazany dar, w opisie,
bêdzie zawiera³ imiê i nazwisko darczyñcy.
Opiekê nad Muzeum sprawowaæ bêd¹ pracownicy rad³owskiej biblioteki. Jestemy przekonani, ¿e patronat Muzeum godnie bêdzie sprawowaæ wybitna rad³owianka, rzebiarka, prof. ASP w Warszawie Kamila Ludwika Kraskowska-Nitsch. Tworz¹c i kszta³c¹c m³odzie¿ prze¿y³a sto lat,
przynosz¹c chwa³ê Rad³owowi. Jest ona autork¹ licznych
prac rzebiarskich o zwartej monumentalnej formie. Wród

nich jest wiele pomników i rzeb, które do dzi zdobi¹ pa³ace i ulice stolicy. Najs³ynniejsza, to oczywicie Syrena warszawska - herb Warszawy. W ten oto sposób, przywrócimy
pamiêæ o tej niezwyk³ej postaci, zwi¹zanej urodzeniem
z ziemi¹ rad³owsk¹.
Przy odrobinie wysi³ku nas wszystkich, stworzymy miejsce pamiêci o naszych przodkach, o arcyciekawej przesz³oci, któr¹ powinnimy szanowaæ, byæ dumni z niej i chwaliæ
siê ni¹, eksponowaæ na zewn¹trz, pokazywaæ przyjezdnym,
gociom. Zgodnie z zamys³em, by³oby to miejsce, od którego zaczyna³oby siê ka¿de wa¿ne spotkanie z w³adzami
gminy czy wycieczki m³odzie¿y. Gdyby ten pomys³ powiód³
siê, a eksponaty nie mieci³by siê w pomieszczeniu ratuszowym, mo¿na by w ramach rewitalizacji, siêgn¹æ po unijne rodki i zaadoptowaæ po¿ydowsk¹ bó¿nicê na Muzeum,
w którym te¿ znalaz³by siê fragment historii nacji ¿ydowskiej
mieszkaj¹cej w Rad³owie przez wiele stuleci. Gmina ¯ydowska byæ mo¿e wyrazi³aby zainteresowanie t¹ inicjatyw¹. Dzi
bó¿nica - pusta, g³ucha i milcz¹ca w szarej swej szacie, nie
dodaje urokowi centralnemu miejscu Rad³owa.
Zróbmy razem co wiêcej dla Rad³owa, dla ziemi
rad³owskiej.
Zbigniew Rad³o

W Kwartalniku Informacyjnym Ziemi Rad³owskiej Rad³o nie zabraknie informacji o ludziach, którzy pracowali lub te¿ ci¹gle pracuj¹ na rzecz rozwoju naszej gminy. W ka¿dym numerze pisma, bêdziemy przybli¿aæ
czytelnikom biografie tych postaci. Chcemy ich w ten sposób uhonorowaæ i ocaliæ od zapomnienia.
Zatem zapraszamy do lektury!

Andrzej Kuma (1883-1978)

Andrzej Kuma - artysta malarz, rzebiarz - na fot. wród rodziny brata
Stanis³awa, w drugim rzêdzie od lewej: Andrzej Kuma, Krystyna Kuma,
póniejsza ¿ona znanego re¿ysera filmowego Gêbskiego, Stanis³aw
Kuma (brat), córka Stanis³awa - Helena, ¿ona Paulina i syn Henryk,
póniejszy nauczyciel, matematyk.
Andrzej Kuma urodzi³ siê 13 marca 1883 r. w Przybys³awicach jako syn Jana i Marii. By³ znanym artyst¹
w regionie, choæ w ostatnim czasie nieco zapomnianym. Dopiero podczas prac nad monografi¹ ziemi rad³owskiej, przypomnia³ o nim prof. Bogus³aw Krasnowolski, który na lad artysty natrafi³ w materia³ach tarnowskiego Muzeum. Biografia malarza jest niezwykle
interesuj¹ca. Jak podaj¹ ród³a, jako czteroletni ch³opiec nieszczêliwie wypad³ przez okno domu, trac¹c
s³uch oraz mowê. Uczêszcza³ do szko³y w Wietrzychowicach, gdzie ojciec jego pracowa³ jako rz¹dca
w miejscowym dworze.
Parafialny ksi¹dz, widz¹c w ch³opcu niepospolity
talent, przyczyni³ siê do dalszej, ukierunkowanej edukacji Kumy, jak¹ by³a specjalna szko³a artystyczna dla
g³uchoniemych w Petersburgu. Po jej ukoñczeniu, powróci³ do Przybys³awic, zamieszka³ u swoich braci
(Stanis³awa i Józefa) powiêcaj¹c siê swojej ukocha-

nej pasji. G³ównie malowa³
obrazy religijne, ale tak¿e
pejza¿e, widoki oraz rzebi³
postaci biblijne.
Pozostawi³ po sobie wie- Reprod. fot. Zb. Marcinkowski
le prac, w tym wierne kopie
obrazów Wojciecha Kossaka, które zdobi¹ do dzi
domy nie tylko w Przybys³awicach, ale tak¿e w Danii
i USA, zachwycaj¹c wyj¹tkowym piêknem. Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ rzeby Ewangelistów oraz obrazy w kociele parafialnym w Otfinowie. Schy³ek ¿ycia spêdzi³ w Domu Starców w Wietrzychowicach,
gdzie ca³y czas pracowa³ twórczo. Tam te¿ zmar³,
pochowany zosta³ na cmentarzu w Otfinowie.
W roku 2005 z inicjatywy Stanis³awa Gêbisia i rodziny, ufundowano nowy pomnik i przywrócono pamiêæ
o tym niezwyk³ym, bardzo skromnym cz³owieku.
Marta Marcinkowska
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Jan Patu³a (1944 1996) - politolog

Prof. Universidad Autonoma Metropolitana (UAM) w Ciudad México,
jest m.in. autorem monografii o Solidarnoci, Revolucion y Contrevolucion en Polonia.
swoj¹ ¿onê, Meksykankê z pochodzenia Rosê Mariê
Aponte. W sierpniu 1972 roku Rosa przyjecha³a do Polski, by poznaæ rodzinê Jana. Wrócili do Francji, stamt¹d
za pojechali do Meksyku. I wziêli lub.
Jan Patu³a daleko od Rad³owa uzyska³ profesurê,
powiêcaj¹c siê pracy nauczyciela akademickiego. Jest
autorem wielu materia³ów naukowych i artyku³ów. Publikowa³ tak¿e w znanym krakowskim pimie Zdanie, ukazuj¹c przede wszystkim wewnêtrzne problemy polityczne, a tak¿e geopolityczne i gospodarcze Meksyku. W artyku³ach ukazywa³ analogiê wydarzeñ w swojej Ojczynie. To wiadczy³o, ¿e sprawy odleg³ego, w³asnego kraju, nie by³y mu obce. Gdy sytuacja polityczna w Polsce
siê zmieni³a, w 1991 roku przyjecha³ do rodzinnego domu.
Jak wspomina Emilia Patu³owa Jan zosta³ w Polsce
przez okres trzech miesiêcy i da³ siê poznaæ jako
wspania³y cz³owiek, nie tylko m¹dry, ale te¿ pracowity, skromny i bardzo ¿yczliwy. Po raz drugi odwiedzi³
Polskê w 1995 roku, ju¿ po mierci matki. Przyjecha³ wraz
z dzieæmi, aby pokazaæ im swoj¹ ojczyznê.
Zmar³ w 1996 r. maj¹c zaledwie 52 lata. By³ poliglot¹ w³ada³ biegle piêcioma jêzykami, specjalist¹ w swojej
dziedzinie, chêtnie zapraszanym na wyk³ady z historii
najnowszej, przez liczne uczelnie w Europie (Pary¿, Wiedeñ, Berlin), a tak¿e w USA (roczny pobyt w Berkeley).
Przyjani³ siê ze S³awomirem Mro¿kiem, (ur. w Borzêcinie) wybitnym dramaturgiem, który podobnie jak prof.
Patu³a, o¿eni³ siê z Meksykank¹. Jak wspomina Emilia
Patu³owa: by³ cz³owiekiem wielkiego serca, czu³y
na losy ludzi, a szczególnie ¿yczliwy dla nowo przyby³ych emigrantów z Polski, których otacza³ opiek¹.
W 1999 r. za wybitne zas³ugi w rozwijaniu polskomeksykañskiej wspó³pracy, na wniosek Ministra Spraw
Zagranicznych, zosta³ pomiertnie odznaczony przez Prezydenta RP Krzy¿em Kawalerskim Orderu Zas³ugi Rzeczypospolitej Polskiej. Chocia¿ cia³o Jana Patu³y spoczywa w Mexico, pamiêæ o tej niezwyk³ej biografii, nale¿y
zachowaæ dla przysz³ych pokoleñ rad³owian.

Jan Patu³a, syn Józefa i Julii, urodzi³ siê w 1944
r. w Rad³owie. Dzieciñstwo
i wczesn¹ m³odoæ spêdzi³
w rodzinnej miejscowoci,
pomagaj¹c
rodzicom
w prowadzeniu gospodarstwa. Jak wiêkszoæ dzieci
w tym czasie, ciê¿ko fizycznie pracowa³ przy ró¿nych
pracach polowych. Starsi
mieszkañcy wspominaj¹,
¿e zawsze mia³ przy sobie
ksi¹¿ki i ka¿d¹ woln¹ chwilê powiêca³ na czytanie.
prof. Jan Patu³a
On kocha³ ksi¹¿ki i prafot. ze zbiorów E. Patu³y
gn¹³ siê uczyæ - opowiadaj¹. Jak póniej wspomina³: p³aka³em, gdy rodzina
nie chcia³a, ¿ebym szed³ do liceum. Mówili, ¿e taki
silny i zdrowy ch³opak powinien pracowaæ w polu,
a nie lêczeæ nad ksi¹¿kami.
Jan Patu³a odznacza³ siê doskona³¹ pamiêci¹. Mamie, która nie dos³ysza³a, powtarza³ niedzielne kazanie.
Tutaj rozpocz¹³ podstawow¹ naukê w miejscowej Szkole
Podstawowej. Nastêpnie uczy³ siê w s³ynnym wówczas
Liceum Ogólnokszta³c¹cym im. Tadeusza Kociuszki
w Rad³owie, które ukoñczy³ w 1962 r. Tu spotka³ wspania³ych opiekunów, swych mentorów, w osobach profesorów Janiny i Ignacego W¹torów, którzy odkryli i zaopiekowali siê m³odym talentem. Dziêki nim dalsz¹ edukacjê kontynuowa³ w Krakowie na Uniwersytecie Jagielloñskim, na wydziale historii oraz germanistyki. Nawi¹za³
wiele d³ugoletnich przyjani. Równoczenie zauwa¿y³
ogromny rozdwiêk miêdzy propagand¹ pañstwa, a prawdziw¹ sytuacj¹ polityczn¹ w kraju. Sytuacja polityczna,
z któr¹ nie móg³ siê pogodziæ, by³a powodem wiadomych planów opuszczenia Polski na zawsze. W 1970
roku wyjecha³ jako stypendysta do Francji. Kontynuowa³
naukê na uniwersytetach w Lyon i Nancy. Tam pozna³

Na podstawie pisemnej informacji Anny i Emilii Patu³a

(mZ)

Katarzyna Rogó¿

Od 8 listopada 2006 r. pe³ni funkcjê Bibliotekarza Gminnej Biblioteki Publicznej w Rad³owie
Od urodzenia zwi¹zana z ziemi¹ rad³owsk¹. Jest ona
absolwentk¹ Uniwersytetu Jagielloñskiego, mgr filologii polskiej - specjalnoæ nauczycielska. Zakresy zainteresowañ
to g³ównie popularyzowanie czytelnictwa, zw³aszcza wród
dzieci i m³odzie¿y oraz d¹¿enie do mo¿liwie najpe³niejszego zaspokojenia potrzeb informacyjnych, edukacyjnych
i kulturalnych lokalnej spo³ecznoci.
Dotychczasowe dowiadczenia zawodowe: bibliotekarz,
nauczyciel j. polskiego w gimnazjum. Plany na przysz³oæ:
podjêcie studiów podyplomowych w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.

K. Rogó¿ w nowej siedzibie biblioteki - rad³owskim Ratuszu

"
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Zygmunt Chaliñski (1941-2006)

wspomnienie o niezwyk³ym so³tysie Biskupic Rad³owskich
Zygmunt Chaliñski ur. siê 17 czerwca 1941 r. w miejscowoci Wabie na Pojezierzu Mazurskim. Do roku 1961
mieszka³ w Lasecznie, gdzie dorasta³, uczy³ siê i pracowa³.
W 1961 r. za³o¿y³ rodzinê i na sta³e zamieszka³ w Biskupicach Rad³owskich. Pracowa³ w Kopalni Micha³owice, a póniej a¿ do 1984 roku w Zak³adach Azotowych w TarnowieMocicach.
By³ cz³owiekiem szalenie pracowitym. Oprócz pracy
zawodowej, zajmowa³ siê gospodarstwem. By³ tzw. z³ot¹
r¹czk¹. Bra³ aktywny udzia³ w ¿yciu wsi i gminy. By³ radnym, a póniej Przewodnicz¹cym Rady Gminy w Rad³owie.
Funkcjê tê pe³ni³ do czasu, kiedy zosta³ wybrany so³tysem
wsi Biskupice Rad³owskie, na okres czterech lat. Jako szef
tego szczebla samorz¹du, odgrywa³ bardzo wa¿n¹ rolê
w spo³ecznoci lokalnej.
Mieszkañcy doceniaj¹c Jego pracê, zaanga¿owanie
i skuteczne dzia³anie, obdarzyli Go zaufaniem na kolejn¹
kadencjê. Doskonale zna³ istotê i zadania so³ectwa w wietle wyzwañ, jakie stawia przed spo³ecznoci¹ XXI wiek. Przy
udziale Rady So³eckiej i mieszkañców wsi, uda³o siê zrealizowaæ szereg wa¿nych, strategicznych, a przez to trudnych
zadañ m. in.: wybudowaæ kanalizacjê wsi czy uporz¹dkowaæ numeracjê posesji. Wspiera³, pomaga³ wszystkim organizacjom i instytucjom dzia³aj¹cym na terenie so³ectwa.
Ka¿de Jego spotkanie by³o doskona³¹ okazj¹ do dyskusji
nad zadaniami wsi. Zygmunt Chaliñski uwa¿a³, ¿e wspó³praca powinna byæ oparta na partnerstwie. Dba³ i poprawia³
estetykê wsi: doprowadzi³ do wybrukowania placu przed
Domem Kultury, chodników, poprawy stanu dróg
i owietlenia. Stawia³ równie¿ na rozwój kulturalny. Przy
Jego du¿ym wsparciu, mieszkañcy - a zw³aszcza dzieci
i m³odzie¿ - maj¹ bezp³atny dostêp do dobrej jakoci sprzêtu komputerowego i Internetu w bibliotece.

Przez pewien czas pe³ni³ te¿ funkcjê kocielnego.
Jako cz³owiekowi g³êboko
wierz¹cemu, le¿a³o na sercu dobro Biskupic, nie tylko
jako wsi, ale równie¿ jako
parafii. Dziêki olbrzymiemu
zaanga¿owaniu i przy
wsparciu sponsorów oraz
czêci mieszkañców, odbudowa³ kapliczkê na miejscu
starej z 1876 r. Uda³o siê
wykonaæ równie¿ kopiê zabytkowej figurki Matki Bo¿ej Reprod. fot. Zb. Marcinkowski
Pocieszenia, której by³ wielkim czcicielem. By³y so³tys potrafi³ walczyæ o dobro wsi
i jej mieszkañców, aby dzieci mia³y godne warunki do nauki, a chorzy, lekarza na miejscu. Potrafi³ z ka¿dym i na
ka¿dy temat rozmawiaæ. W to co robi³, wk³ada³ olbrzymie
zaanga¿owanie. Praca spo³eczna by³a dla niego wyzwaniem i pasj¹ jednoczenie. Nawet w ostatnich dniach swojego ¿ycia, martwi³ siê o sprawy wsi, snu³ wiele planów, których nie zd¹¿y³ zrealizowaæ. Mia³ czworo dzieci i jedenacioro wnucz¹t. Jak wspomina ¿ona i córka: by³ wspania³ym mê¿em, ojcem i dziadkiem. Zmar³ 29 wrzenia 2006
roku, maj¹c zaledwie 65 lat.
Ca³a spo³ecznoæ Biskupic z wielkim ¿alem i szacunkiem ¿egna³a jednego z najbardziej zas³u¿onych mieszkañców. Jego szlachetnoæ i osi¹gniêcia nale¿y zachowaæ
w dobrej pamiêci, dla przysz³ych pokoleñ biskupian.
Na podstawie pisemnej informacji oraz udostêpnionych dokumentów
przez p. Mariolê Gawlik

oprac. Marta Marcinkowska

RAD£OWIANKA
Ludwika Kamilla Kraskowska-Nitsch (1889-1989)

Prof. ASP w Warszawie, rzebiarka, autorka Syreny warszawskiej

Nale¿a³oby uhonorowaæ w Rad³owie wybitn¹ polsk¹ rzebiarkê urodzon¹
w naszym miasteczku. S¹dzê, ¿e wród rad³owian zrodzi siê pomys³ na w³aciw¹
formê pamiêci Ludwiki Kraskowskiej-Nitsch. Jest ona
autork¹ pomnika Syrenki wroniêtego na sta³e w pejza¿ Warszawy. Monument powsta³ w 1938 r. i by³ pomylany jako symbol si³y i obronnoci miasta ju¿ w sytuacji zagro¿enia wojn¹. Symbol stolicy
(najwa¿niejszy po kolumnie Zygmunta) i ostatni pomnik
dwudziestolecia miêdzywojennego, ustawiono na Wybrze¿u Kociuszkowskim w kwietniu 1939 roku, na kilka miesiêcy przed wybuchem II wojny wiatowej, z inicjatywy prezydenta Stefana Starzyñskiego. Do tej ciekawej postaci jeszcze powrócimy w nastêpnym numerze Rad³a.
(mZ)

Syrena w zimowej szacie, fot. Zb. Marcinkowski, styczeñ 2007 r.
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Nasz Profesor Franciszek Ziejka recenzentem ksi¹¿ki
wiadectwo kard. Stanis³awa Dziwisza
Prof. Franciszek Ziejka jako recenzent tej publikacji, na osobist¹ probê
autora ksi¹¿ki, tak prezentuje j¹ czytelnikom na ³amach
Dziennika Polskiego. Ksi¹¿ka wiadectwo zosta³a ujêta w swoist¹ klamrê. Otwiera j¹ przedmowa zatytu³owana Chusta", zamyka za
rozdzia³ nawi¹zuj¹cy do
ostatnich s³ów Jana Paw³a
II wypowiedzianych przed
mierci¹: Pozwólcie mi
odejæ do Pana". W przedmowie autor opisuje chwilê
ostatniego po¿egnania
zmar³ego papie¿a poprzez
na³o¿enie na Jego twarz bia³ej chusty (starochrzecijañski rytua³ zosta³ przypomniany
i zatwierdzony przez Jana Paw³a II), za w zakoñczeniu przywo³uje historiê choroby Jana Paw³a II, szczególnie za ostatnie dni i godziny ¿ycia papie¿a, w tym - szept skierowany do siostry Tobiany: Pozwólcie mi odejæ do Pana".
W tej klamrze zawiera siê wspania³a opowieæ o Karolu Woj-

tyle - biskupie, metropolicie krakowskim, a nade wszystko
papie¿u Janie Pawle II. Opowieæ jest dzie³em dwóch autorów. Jednym jest narrator, którego zadaniem jest przywo³ywanie faktów z ¿ycia Karola Wojty³y i Stanis³awa Dziwisza,
ale tak¿e z historii Polski, Europy i wiata. Drugim autorem
jest sam Stanis³aw Dziwisz. To on komentuje fakty podawane przez narratora, dope³nia je w³asn¹ wiedz¹, a przede
wszystkim, wprowadza wiele nowych. Informacje otrzymywane od narratora s¹ na ogó³ znane. Informacje, a tak¿e
opinie, wydawane przez Stanis³awa Dziwisza s¹ natomiast
z zasady nieznane. Ksi¹dz kardyna³ wyjania wiele spraw
wzbudzaj¹cych niegdy kontrowersje, prostuje sporo obiegowych s¹dów o Janie Pawle II, mówi o tym, jakie by³y
w konkretnej sprawie, intencje papie¿a. Obok tych wielkich
i wa¿nych rzeczy zajmuje siê przecie¿ zarazem zagadnieniami mniejszego kalibru, ale równie¿ tematami fascynuj¹cymi: wprowadza czytelnika w kr¹g ¿ycia domowego papie¿a, mówi o kalendarzu Jego dnia, o ulubionych potrawach,
o tajnych wyprawach na narty, ale tak¿e - co znacznie wa¿niejsze - o Jego wizji katolickiego kap³ana (godzi siê tu przypomnieæ wzruszaj¹ce opowieci ksiêdza kardyna³a o sposobach przygotowywania siê Karola Wojty³y do odprawiania mszy wiêtej czy te¿ o Jego modlitwach).
Ksi¹¿ka wiadectwo dostêpna jest ju¿ we wszystkich bibliotekach na terenie gminy.
(mZ)

Na regionalnej pó³ce, warte polecenia
dzenie w Rad³owie, Jase³ka, Ze zwyczajów wi¹tecznych
na wsi, Wigilia nad Dunajcem, Z folkloru wi¹t Zielonych,
Wielkanoc w zwyczajach ludowych.

Wród publikacji, jakie ostatnio znalaz³y miejsce w
Gminnej Bibliotece Publicznej w Rad³owie, dominuje literatura popularnonaukowa, chocia¿ s¹ te¿ pozycje z literatury piêknej.

* Kolejna pozycja, to opracowanie dotycz¹ce bitwy rad³owskiej z1939 Józefa Mazonia. Publikacja zatytu³owana
Historia bitwy w Rad³owie 7 i 8 wrzenia 1939 r., to fragment historii II wojny wiatowej wzbogacony o nowe, lokalne fakty historyczne. Praca zawiera unikatowe, niepublikowane dot¹d fotografie, informacje o przebiegu dzia³añ wojennych oraz zbiór artyku³ów z prasy.

* Przede wszystkim nale¿y wspomnieæ o siedmiu cz¹stkowych opracowaniach do planowanej monografii ziemi rad³owskiej. Pozycje te, nawet w tej formie, znakomicie s³u¿¹
m³odzie¿y, zw³aszcza studentom, w poznawaniu lokalnej
przesz³oci. S¹ to: Marka Urbanka - Szkolnictwo i owiata
w Rad³owie po roku 1945, Józefa Trytka - Etnografia Rad³owa i regionu, Ewy Danowskiej - Spo³eczeñstwo Rad³owa w latach 1784-1918, Agnieszki Kica³y - Rad³ów w latach 1939-1945, Jerzego Okoñskiego - Archeologia gminy
Rad³ów, Bogus³awa Krasnowolskiego - Architektura Rad³owa od XIII do XX w. i Zbigniewa Marcinkowskiego Bibliotekarstwo i czytelnictwo gminne po roku 1947.

* Proz¹ pisany Dziennik rozstajny poety Janusza
Gdowskiego (autora od lat zaprzyjanionego z rad³owsk¹
bibliotek¹) dotyka wspó³czesnoci, ludzi podzielonych wyjazdami za chlebem, trudu ich ¿ycia. Autor ukazuje bez
os³onek aktualne, pe³ne kontrastów i problemów ¿ycie na
podtarnowskich wioskach, tak¿e Rad³owie.

* Kolejna niezwyk³a pozycja, to autorski zbiór artyku³ów Franciszka Gawe³ka z lat 1911-1918. Wyj¹tkowy dokument, pami¹tka po wybitnym naukowcu - rad³owianinie.
Jedyny tego typu zbiór artyku³ów prasowych, który Prof.
Franciszek Ziejka przekaza³ rad³owskiej bibliotece opatrzony dedykacj¹: Dla Publicznej Biblioteki Gminnej w Rad³owie przekazujê w wieczysty depozyt. To artyku³y
dotycz¹ce etnografii Rad³owa i okolic. Rad³owska biblioteka mo¿e poszczyciæ siê najwiêksz¹ liczb¹ (osiem publikacji) dzie³ Gawe³ka sporód bibliotek w Polsce (Biblioteka
Narodowa ma tylko dwie!). Zbiór zawiera m.in. Bo¿e Naro-

* Nale¿y te¿ wspomnieæ o pierwszym numerze pisma
Gazeta Rodzinna, która wydawana ma byæ jako kwartalnik przez rodzinê Patulskich wywodz¹c¹ siê z Woli Rad³owskiej. To znakomity, pionierski pomys³ na integracjê rodziny, a tak¿e przywo³anie ciekawych dziejów nie tylko familijnych, ale te¿ historii poszczególnych miejscowoci. Gazeta
dostêpna jest w rad³owskiej bibliotece. Bogato ilustrowane
pismo, ciekawa treæ przyci¹ga czytelnika. Polecamy!
(mZ)
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Czytajmy dzieciom, choæby dwadziecia minut dziennie
szybkiej wymiany tytu³ów.
Nierzadko rodzice z dzieæmi, spêdzaj¹ w bibliotece
czas na wspólnym czytaniu i zabawie. Takie postawy
z pewnoci¹ przynios¹ w przysz³oci po¿¹dane efekty.
Biblioteka bêdzie siê kojarzyæ dzieciom z przyjaznym miejscem, gdzie mi³o i po¿ytecznie mo¿na spêdziæ czas,
a wspólne czytanie mo¿e przyczyniæ siê do wzmocnienia
wiêzi pomiêdzy rodzicami i dzieæmi. Warto do³o¿yæ starañ, aby w okresie fascynacji grami komputerowymi, czytanie ksi¹¿ek uczyniæ zajêciem równie atrakcyjnym.
Ponadto w ka¿d¹ sobotê (na czas pracy biblioteki)
rodzice mog¹ pozostawiæ swoje dzieci w placówce,
pod opiek¹ bibliotekarza. Maluchy mog¹ uczestniczyæ
w zajêciach czytelniczych i innych formach po¿ytecznego spêdzania wolnego czasu.
Warto dodaæ, ¿e ostatnio biblioteka w Rad³owie
wzbogaci³a siê o ca³¹ kolekcjê wspaniale wydanych ksi¹¿ek dla dzieci o ro¿nym stopniu trudnoci. Pozyskanie
lektur by³o mo¿liwe dziêki udzia³owi placówki w programie promocji czytelnictwa og³oszonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zapraszamy do
nas!
(mZ)

Zbigniew Kowalski-Wójt Gminy oraz Anna Halastra czytali dzieciom

Rad³owska biblioteka to nie tylko ksi¹¿ki. W placówce podejmowane s¹ próby wspó³pracy z rodzicami. Bardzo cieszy fakt, ¿e coraz wiêcej ca³ych rodzin, odwiedza
bibliotekê. Dobrym dniem na takie wizyty okazuje siê sobota. Odwiedziny nie ograniczaj¹ siê wówczas tylko do

Na koniec spotkania Wójt przygotowa³ dla dzieci s³odk¹ niespodziankê

Gocie z Ukrainy w Gminnej
Bibliotece Publicznej
w Rad³owie w ramach
Projektu Polsko-Ukraiñskiej
Wymiany M³odzie¿y
realizowanego
przez ZSP w Rad³owie
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Kronika policyjna
Rad³ów
19 stycznia 2007 roku w Szkole Podstawowej w Rad³owie dokonano kradzie¿y telefonu komórkowego. Poszkodowanym jest pracownik wykonuj¹cy prace remontowe na terenie placówki. Obecnie prowadzone jest postêpowanie w celu wy³onienia sprawcy.
Biskupice Rad³owskie
W nocy z 11 na 12 stycznia 2007 roku nieznani sprawcy dopucili siê kradzie¿y
z w³amaniem do sklepu spo¿ywczego. Zabrali sporo artyku³ów spo¿ywczych. Straty oszacowano na 9,5 tys. z³otych.
Obecnie prowadzone jest postêpowanie przygotowawcze w tej sprawie.
Wola Rad³owska
3 stycznia 2007 roku mia³ miejsce wypadek, w którym obra¿eñ dozna³ pieszy z Woli Rad³owskiej, potr¹cony
przez samochód osobowy.
KR)

Kronika stra¿acka

Wa¿niejsze interwencje

Teren ca³ej gminy
Interwencja po wichurze
jaka przesz³a nad regionem w
styczniu br. Stra¿acy pomagali porz¹dkowaæ posesje. Do
najpowa¿niejszych zaliczyæ nale¿y zerwany dach z budynku mieszkalnego p. Dobka przy
ul. Biskupskiej. Udzia³ bra³a jednostka OSP Rad³ów, w
akcji uczestniczyli m.in. Mieczys³aw Prosowicz, Ksawery Stefañczyk, Adam Kumiêga, £ukasz Bia³y. Usuwano po³amane drzewa na drodze w kierunku Jadownik Mokrych. Podobne dzia³ania mia³y miejsce w Rad³owie przy
ul. Poleg³ych 25. Na posesji Marii Mleczko wichura powali³a drzewa.
Zdrochec
Po¿ar budynku mieszkalnego. Do zdarzenia dosz³o
20 stycznia br. W akcji bra³y udzia³ nastêpuj¹ce jednostki: OSP Rad³ów, Zabawa, Zdrochec, Biskupice, Marcinkowice.
(KR)

Pierwsze miesi¹ce 2007 r. stra¿acy ochotnicy z Rad³owa mog¹ zaliczyæ do wzglêdnie spokojnych. Warto natomiast wspomnieæ, ¿e miejscowi ogniomistrze obchodziæ
bêd¹ w tym roku jubileusz 120-lecia istnienia. Poinformowa³ o tym komendant gminny OSP Ksawery Stefañczyk.
Uroczystoci zaplanowano na prze³omie pierwszego i drugiego pó³rocza br. Co warte podkrelenia, aktualnie szef
tutejszych stra¿aków, pe³ni te¿ funkcjê wiceprezesa Powiatowego Zwi¹zku OSP w Tarnowie.
W styczniu i lutym odbywa³y siê zebrania sprawozdawcze w jednostkach OSP podsumowuj¹ce roczn¹ dzia³alnoæ i plany na bie¿¹cy rok. Rad³owska stra¿nica po
przebudowie, coraz ³adniej i estetyczniej wygl¹da.
Przypominamy, ¿e dwie jednostki z terenu gminy: Rad³ów od 1995 r. i Zabawa od 2005 w³¹czone s¹ w Krajowy System Ratowniczo-Ganiczy. To dowód uznania za
ich zaanga¿owanie i profesjonalizm.
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KRZY¯ÓWKA Nr 1

Trudniejsze wyrazy: AKRON, ANKARA, ARABESKA, KATO, OR-OT, RAPA, TORON, WARAN.
Rozwi¹zanie krzy¿ówki (pe³ne z has³em) prosimy dostarczyæ do redakcji (GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W RAD³OWIE). Trzy pierwsze osoby, które przeka¿¹ prawid³owe rozwi¹zanie nagrodzimy bestsellerem kard. Stanis³awa Dziwisza wiadectwo - nagrody ufundowane przez rad³owsk¹ ksi¹¿nicê. Nazwiska nagrodzonych Czytelników umiecimy w nastêpnym numerze Rad³a.
(mZ)
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nie¿ynka
- Dziadku, mamy prawdziw¹ córeczkê! - pop³aka³a siê
ze szczêcia babka. Nie mogli staruszkowie nacieszyæ siê
córk¹. Przez ca³¹ zimê pomaga³a im w domu.
Którego wieczoru m³odzi z wioski szli do lasu na wicie
wianków, piewy i tañce przy ognisku. Zaprosili te¿ nie¿kê.
Ch³opcy rozpalili ogieñ. Wszystkie panny w wiankach na g³owach zaczê³y skakaæ ponad ogniskiem.
- Skacz nie¿ko! Choæ od ogniska ¿ar bije, zauroczona
zabaw¹ nie¿ka rozpêdzi³a siê, skoczy³a. Zasycza³o, zaszumia³o, nie¿ka zniknê³a.
Pojawi³ siê ob³oczek bia³ej pary, który razem ze z³otymi iskierkami pomkn¹³ ku dzwoni¹cemu gwiazdami niebu.
A dziadek i babka d³ugo jeszcze chodzili po lesie, nawo³uj¹c sw¹ przybran¹ córeczkê.

Joasia Jachimek - Rad³ów
Martyna Lechowicz - Rad³ów
W ma³ej wiosce na Syberii ¿yli sobie dziadek z babk¹.
Mieli kota na piecu, krówkê w oborze, winkê w chlewiku
i gniazda jemio³uszek w s³omianym dachu cha³upki. Nie mieli
dzieci, co ich bardzo martwi³o. Gdy nadesz³a zima, niegu
spad³o do pasa. Dzieciaki wybieg³y na dwór lizgaæ siê na
zamarzniêtym stawie, rzucaæ nie¿kami, lepiæ ba³wana. ¯al
siê zrobi³o staruszkom. - Co tak bêdziemy siedzieæ? Chod
¿ono, i my ulepimy sobie ba³wanka - zaproponowa³ dziadek.
Ba³wanka? A na co nam ba³wan? Ciebie jednego w
cha³upie wystarczy. Ulepmy sobie niegow¹ córeczkê
- odpowiedzia³a babka, po czym zabrali siê do pracy.
Ulepili niegow¹ córeczkê. Potem stanêli, by podziwiaæ
swe dzie³o.
A¿ tu nagle niegowa dziewczynka umiechnê³a siê
czerwonymi usteczkami, zamruga³a b³êkitnymi oczêtami
i z dziecka przemieni³a siê w dziewczynkê.

Serdecznie zapraszamy najm³odszych Czytelników do wspó³pracy. Ozdabiajcie tê stronê swoimi pracami
plastycznymi, chêtnie bêdziemy je zamieszczaæ w nastêpnych numerach Kwartalnika.

K¥CIK HUMORYSTYCZNY

***
W autobusie starsza pani pyta ch³opca wracaj¹cego ze szko³y:
- Jak dostaæ siê do filharmonii?
- Trzeba æwiczyæ, babciu, du¿o æwiczyæ
***
Profesor ¿egna siê ze swoimi wychowankami tu¿ przed wakacjami:
- ¯yczê wam mi³ego wypoczynku, du¿o wra¿eñ, a przede
wszystkim wiêcej rozumu po wakacjach.
- Nawzajem panie profesorze!
***
Do redakcji pisze zdesperowany zakochany:
- Chodzimy ze sob¹ ju¿ siedem lat. Wysz³y mi ju¿ ¿ylaki, pomó¿cie co mamy dalej robiæ?
Redakcja odpowiada:
- Przestañcie w koñcu chodziæ, zacznijcie le¿eæ, pozdrowienia
dla ¿ylaków!

Jak¿e nam wszystkim na co dzieñ brakuje umiechu!
Redakcja postanowi³a wyjæ naprzeciw wszystkim smutasom i malkontentom. W ka¿dym numerze naszego pisma
pojawiaæ siê bêdzie garæ dobrego humoru, dowcipów albo
kawa³ów. Zachêcamy do wspó³redagowania tej rubryki. Czekamy na zabawne notatki z zeszytów szkolnych, pamiêtników b¹d te¿ ulubionych przez Pañstwa anegdot. Dziêki
temu nam wszystkim bêdzie pewnie troszkê weselej i przyjemniej!
Kto pod kim do³ki kopie, sam w nie wpada - westchn¹³ pewien rzenik rad³owski, kiedy go na imieninach u przyjaciela
poczêstowano kie³bas¹ jego w³asnego wyrobu (...)
***
Na bezrybiu i rak ryba- pomyla³a sobie panna Zosia i zarêczy³a siê ze starym emerytem, hilfskraftem przy komendzie
powiatowej.

(humor z 1911 r. zapisany przez dr. F. Gawe³ka, jak¿e aktualny)

!

