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W naszych domach goszczą tylko je-
den dzień roku. W Błoniu koło 

Tarnowa opłatek – symbol miłości i po-
koju – obecny jest cały rok. To właśnie tu 
wyrabia się opłatki. – Myślimy o nich już 
od lutego, wtedy to wypiekamy pierwsze 
partie, ale prawdziwy ruch zaczyna się po 
Wszystkich Świętych – mówi ks. Wiesław 
Czaja, miejscowy proboszcz. Z Błonia 
opłatki trafiają do wszystkich parafii na-
szej diecezji i tam są rozprowadzane. 
Mimo że nie można ich kupić w żadnym 
sklepie, znane są również daleko poza gra-
nicami diecezji tarnowskiej. – Warto zaopa-

trzyć się w nasze opłatki, 
bo są najlepszej jakości, 
a datki z ich sprzedaży 
przeznaczamy na potrzeby 
tarnowskiego seminarium 
duchownego – zachęca ks. 
proboszcz. JS

CHLEBA NASZEGO WIGILIJNEGO
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Najpierw 
przygotowuje 
się duży opłatek, 
potem z niego 
wycinane  
są mniejsze

JOANNA SADOWSKA
redaktor wydania

Zbliżający się koniec 
roku sprzyja podsu-

mowaniom. W ostatnich 
dniach o unijny bilans po-
kusiło się wiele lokalnych 
instytucji i organizacji. 
Wszystko wskazuje na 
to, że rachunek wychodzi 
in plus. Świadczą o tym 
również unijne projek-
ty, które w Małopolsce 
wyrastają jak  grzyby po 
deszczu. 

Dzień skupienia dla samorządowców

Służcie uczciwie 

ZA TYDZIEŃ
  Pasterz diecezji Z WIZYTĄ U 

BENEDYKTA XVI i misjonarzy 
w Ekwadorze

  KULT DZIECIĄTKA JEZUS w Jo-
dłowej

  Co robił ROBERT KORZENIOWSKI 
w Łącku

  Mali dąbrowianie DLA RÓ-
WIEŚNIKÓW W AFRYCE

  Zamiast szampana – góry, 
czyli SYLWESTER AD 2006

  Panorama parafii – ŚW. MAK-
SYMILIANA W JAWORSKU

W Tarnowie, Mielcu, Dębicy, 
Bochni i Nowym Sączu odbył się 
10 grudnia doroczny dzień 
skupienia dla samorządowców.

W tarnowskiej katedrze Mszy 
św. dla przedstawicieli władzy lo-
kalnej przewodniczył biskup tar-
nowski Wiktor Skworc. W homi-
lii zwrócił uwagę, że świat, kraj i 
każda społeczność lokalna potrze-
buje odnowy. „Rzeczywista odno-
wa jest jednak ogromnie trudna, a 
zmiany struktur bez wewnętrzne-
go odnowienia i przemiany czło-
wieka, kończy się zazwyczaj roz-
czarowaniem i utratą nadziei” – 
powiedział Ordynariusz tarnow-
ski. Przedstawicielom samorzą-
dów dedykował słowa Benedyk-
ta XVI z przesłania do polskich bi-
skupów przybywających z wizy-
tą ad limina o tym, że świeccy mo-
gą osiągnąć świętość także „oży-
wiając społeczeństwo duchem 
chrześcijańskim przez wypełnia-
nie swoich obowiązków zawodo-
wych i świadectwo przykładnego 
życia rodzinnego”. „Niech obec-
ność ludzi wierzących we wła-

dzy samorządowej i każ-
dej innej oznacza służ-
bę najwyższej próby, 
najwyższej próby uczci-
wość i kompetencje” – 
zaapelował do zgroma-
dzonych w katedrze Bi-
skup tarnowski. Przypo-
minając o haśle obecnego roku 
duszpasterskiego – „Przywracaj-
my ubogim nadzieję” – zwrócił 
uwagę, że „w zwalczaniu ubó-
stwa potrzebna jest współpraca 
państwa, samorządu, Kościoła”. 
Hierarcha dodał, że można jesz-
cze wiele wspólnych działań pod-

jąć, aby gestem pamię-
ci przywrócić nadzieję 
tym, którzy znajdują się 
w najtrudniejszej sytua-
cji i sobie sami nie mo-
gą pomóc. We wszyst-
kich miastach uczestni-
cy spotkań wysłuchali 

po Mszy św. wykładów nt. „Przy-
wracajmy nadzieję ubogim – wy-
zwania społeczeństw lokalnych 
na rzecz ubogich”. O adwento-
we dni skupienia samorządowcy 
poprosili sześć lat temu po piel-
grzymce Jana Pawła II do Starego 
Sącza. GB

Uczestnicy 
tarnowskiego  
spotkania 
po Mszy św. 
spotkali się 
w Auli Jana 
Pawła II
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Na znak solidarności

DIECEZJA. 4 grudnia we 
wszystkich parafiach modlo-

no się za naszych braci zza 
wschodniej granicy oraz zbiera-
no dla nich fundusze (na zdję-
ciu ministranci z parafii pw. 
św. Jadwigi w Dębicy). Ta mod-
litewna i finansowa pomoc 
ma już sześcioletnią tradycję. 
Każda druga niedziela Adwentu 
obchodzona jest pod hasłem 
„Dzień modlitwy i pomocy ma-
terialnej Kościołowi katolickie-
mu na Wschodzie”. Zebrane 
wtedy datki są przekazywane 
Zespołowi Pomocy Kościelnej 
dla Katolików na Wschodzie 
przy Sekretariacie KEP.
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Samarytańskie święto
TARNÓW. W ramach 
Międzynarodowego Dnia 
Wolontariatu, w parafii pw. 
Miłosierdzia Bożego odby-
ło się, 4 grudnia, uroczy-
ste spotkanie wolontariu-
szy i podopiecznych z tar-
nowskiej wspólnoty (na zdję-
ciu). Rozpoczęła je Msza św., 
której przewodniczył i ho-

milię wygłosił ks. Ireneusz 
Stolarczyk. Po Eucharystii 
odbyła się multimedialna 
prezentacja, obrazująca pra-
cę wolontariuszy, którą przy-
gotowała Maria Trela. Wiele 
osób, które na co dzień po-
sługują potrzebującym, dzie-
liło się swymi doświadcze-
niami.
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Ikona dobroci
BOCHNIA. Muzeum im. 
Stanisława Fischera oraz 
Wydział Promocji i Rozwoju 
Miasta Bochni, 6 grudnia, 
zorganizowali w muzeum 
„Bocheński dzień św. Mikołaja”. 
W ramach spotkania odbyły się 
prelekcje: Pauliny Rosiek na 
temat szeroko pojętego  do-
bra oraz Izabeli Karasińskiej 

o tym, że nawet w środku 
Azji można spotkać świętego 
Mikołaja. Uczestnicy spotkania 
mogli również obejrzeć wysta-
wę ikon ze zbiorów Muzeum 
Sariskiego w Bardiowie, pre-
zentujących świętego Biskupa 
(na zdjęciu), oraz Angeliki 
Sadzy pt. „Dzieci czekają, do 
nich przychodzi”.
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Kropla życia

TARNÓW. Prawie pół tysią-
ca osób z Tarnowa i okolic, 
Rzeszowa oraz Wrocławia zde-
cydowało się zostać dawcami 
szpiku kostnego. Akcja, zorga-
nizowana przez stowarzysze-
nie „Kropla”, odbyła się 6 grud-
nia w siedzibie Duszpasterstwa 

Akademickiego „Tratwa” przy 
ulicy Dwernickiego (na zdję-
ciu). – Chętnych do przebada-
nia było drugie tyle i z myślą o 
nich, na początku przyszłego 
roku, odbędą się kolejne bada-
nia – zapewnia Katarzyna Duraj 
ze stowarzyszenia „Kropla”.

NOWY SĄCZ. Katolickie 
Centrum Edukacji Młodzieży 
KANA w Nowym Sączu wygra-
ło ministerialny grant na utwo-
rzenie przy ośrodku Centrum 
Informacji Młodzieżowej. 
Sądeckie Centrum  ma słu-
żyć młodzieży z powiatów są-
deckiego i limanowskiego. 
Centrum będzie zbierać oraz 
bezpłatnie i anonimowo udo-
stępniać młodym informacje 
z takich dziedzin jak kształ-
cenie, praca i wybór zawo-
du, czas wolny i turystyka, 
zdrowie i problemy społecz-
ne, prawo w życiu codzien-
nym, społeczeństwo obywa-
telskie i młodzież w Europie. 

Centrum przy KANIE ma ruszyć 
na przełomie stycznia i lutego 
2006 roku.

Centrum Informacji
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Szóstego grudnia alumni, księ-
ża przełożeni i profesorowie 
WSD w Tarnowie modlili się w 
kaplicy seminaryjnej w inten-
cji ks. infułata Stanisława Rosy, 
świętującego 80. urodziny. 

Ks. dr Stanisław Rosa przez 
19 lat pełnił funkcję rektora tar-
nowskiego WSD. Kilkanaście ka-
płańskich pokoleń kształtowało 
się pod troskliwym okiem tego 
„ogrodnika powołań”. Po przej-
ściu na emeryturę w 2003 r. znów 
zamieszkał w seminarium. Ksiądz 
Jubilat pozostaje nadal dla alum-
nów i kapłanów wychowawcą, 
uczestniczy w życiu seminaryj-
nym, chętnie dzieli się swoim do-
świadczeniem i wiedzą. Jest przy 
tym bardzo skromnym człowie-
kiem. Daje świadectwo głębokiej 
wiary, wrażliwości serca i pokor-
nego przeżywania cierpienia. – 
Przychodząc do ks. Rosy – mówi 
alumn Łukasz – przychodzę jak-
by do szkoły życia, gdzie uczę się, 
jak być człowiekiem i kapłanem.

W 80. urodziny wspólnota se-
minaryjna Eucharystią wyrażała 
podziękowanie drogiemu Jubi-
latowi za „błogosławiony trud” 
kształtowania umysłów i serc 
przyszłych kapłanów. W czasie 
homilii ks. Wiesław Lechowicz, 
rektor seminarium, podkreślił, iż 
ks. Rosa posiada bezcenny dar 
wielkodusznego dzielenia się z in-
nymi talentem, doświadczeniem i 
dobrocią serca. 

 KS. JACEK NOWAK

Wdzięczność  
za „błogosławiony trud”

Ogrodnik 
powołań Jest ich kilkuset. Służą wspólnocie 

na więcej sposobów, niż myślimy. 
W 2006 roku będzie ich jeszcze 
więcej.

„W przywracaniu nadziei 
bardzo zależy mi na posłudze 
nadzwyczajnych szafarzy Ko-
munii świętej. Oni przynoszą 
ludziom Chrystusa Eucharysty-
cznego, a zarazem przynoszą 
chorym świadectwo pamięci o 
nich parafii” – mówi biskup tar-
nowski Wiktor Skworc. W grud-
niu odbywają się w Gródku nad 
Dunajcem rekolekcje dla nadz-
wyczajnych szafarzy Eucharys-
tii. Z relacji szafarzy wynika, że 
chorzy, starsi i samotni bardzo 
cenią ich posługę. „Ludzie, do 
których chodzę, potrzebują też 
zwyczajnie pogadać” – zauważa 
Marian Misina, szafarz z Mielca. 
Podobne doświadczenia ma Ro-
man Ziobrowski, szafarz z Ka-
mionki Wielkiej. „Czasem chcą 
zwierzyć się z jakiegoś prob-
lemu, pożalić albo podzielić 
jakąś radością. Staram się 
dawać ludziom okazję do tego 
przy odwiedzinach” – mówi. 

Jan Strzała z Machowej 
dodaje, że szafarz jest 
też rodzajem łącznika 
osoby chorej z parafią. 
„Zdarza się, że proszą 
mnie przy niedziel-
nych odwiedzinach z 
Komunią świętą, aby 
opowiedzieć np., co 
dzieje się we wspól-
nocie, powiedzieć choćby,  
jakie były ogłoszenia parafial-
ne” – zauważa. Szafarze też 
mają okazję, aby zorientować 
się w sytuacji chorego, jego 
bolączkach, niedostatkach. 

„Raz w miesiącu my, 
szafarze, i panie z Cari- 
tas spotykamy się w 
ramach Akcji Katolic- 
kiej i dzielimy się 
doświadczeniami i in-
formacjami, także ty-
mi, gdzie i komu trze-
ba by jeszcze pomóc” 
– mówi Stanisław 

Morański z Kamionki Wiel-
kiej. Szafarzy potrzebujemy na 
różne sposoby. Na wiosnę 2006 
roku ma się rozpocząć kurs, 
który przygotuje kolejną grupę 
mężczyzn do tej posługi.  GB

Nadzwyczajni szafarze Komunii świętej

W kilku rolach

Rekolekcje  
w Gródku nad 
Dunajcem  
są dla szafarzy 
też okazją 
do wymiany 
doświadczeń  
i dyskusji
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Od pierwszej niedzieli Adwentu 
w wielu kościołach naszej die-
cezji wystawione są kosze na 
dary, które trafią do ubogich 
przed Bożym Narodzeniem.

– To już tradycja, że w Ad-
wencie prowadzimy zbiórkę w 
kościele – mówi ks. prał. Jó-
zef Dudek, proboszcz z Gry-
bowa. Akcja prawdziwego roz-
machu nabiera w ostatnim ty-
godniu przed Bożym Narodze-
niem. Wtedy, oprócz zbiórki 
do koszy, rozpoczyna się zbie-
ranie darów w lokalnych skle-
pach. Włączają się w to wolon-
tariusze parafialnego oddzia-
łu Caritas, siostry służebniczki 
oraz młodzież z liceum i gim-
nazjum w Grybowie. – W ubie-

głym roku udało nam się ze-
brać ponad 100 kg artykułów. 
Liczymy, że podobnie będzie 
i teraz – dodaje ksiądz prałat. 
Zbiórka do koszy trwa rów-
nież w tarnowskiej parafii pw. 
Świętej Rodziny. – Gorąco za-
chęcamy do włączenia się w to 
dzieło, pamiętając, że kto daje 
z serca, ten podwójnie zosta-
je obdarzony – apeluje do pa-
rafian ks. proboszcz Jerzy Ber-
dychowski.

Ta pomoc to odpowiedź na 
apel biskupa Wiktora Skworca, 
który w liście pasterskim, od-
czytanym w I niedzielę Adwen-
tu, prosił wiernych, by podjęli 
konkretne czyny i działania na 
rzecz ubogich.

  JS

Dary z serca

Kosze dobroci

Niesienie pomocy ubogim jest  
nie tylko wyrazem międzyludzkiej 
solidarności, lecz służbą samemu 
Chrystusowi

Ks. Stanisław Rosa, nie kryjąc 
wzruszenia, dziękował Bogu  
za 80 lat życia oraz wszystkim,  
którzy na co dzień otaczają  
go życzliwością i troską 
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Jeśli chodzi o naszą 
aktywność na 

europejskim rynku 
przedsiębiorczości 
i wykorzystywania szans, 

to jedyną płaszczyzną 
nieobsadzoną (jeszcze) 

przez Małopolan  
jest rybołówstwo.

tekst i zdjęcia 
JOANNA SADOWSKA

Najpierw głośne były 
debaty na temat: być 
czy nie być. Polacy 
przemawiali do-

nośnym głosem – jedni twar-
do obstawali za wejściem do 
Wspólnoty, inny obawiali się 
tak ścisłej integracji. Dziś, ra-
czej już bez emocji, podejmo-
wane są dyskusje podsumowu-
jące okres kilkunastomiesięcz-
nej przynależności do Unii.

Bardziej światełko  
niż tunel
Pod koniec listopada w Tar-

nowie odbyła się publiczna de-
bata, zorganizowana przez Sta-
rostwo Powiatowe, pt. „Quo va-
dis Unio?”. Kilka dni później, 2 
grudnia, w Wyższej Szkole Bi-
znesu w Nowym Sączu mówio-
no o „Miejscu Małopolski wśród 
regionów UE w perspektywie 
pierwszej połowy XXI wieku”. 
Na spotkaniach zastanawiano 
się, jakie wyzwania stoją przed 
lokalnymi samorządami, jakie są 
koszty i korzyści naszego człon-

kostwa i co Unia dała 
polskiemu studentowi 
oraz pacjentowi. 

 – Z perspektywy 
ponadrocznej obecno-
ści Polski w Unii Euro-
pejskiej można stwier-
dzić, że nie sprawdzi-
ły się przedakcesyjne 
czarne scenariusze – mówił pod-
czas tarnowskiej debaty Domi-
nik Jaśkowiec z Akademii Peda-
gogicznej w Krakowie. – Nie do-
szło do zalania polskiego ryn-
ku tanią żywnością unijną, ma-
sowego upadku małych i śred-
nich przedsiębiorstw, pogorsze-
nia sytuacji rolników, a także la-
winowego i masowego wzrostu 
cen towarów i usług oraz wyku-
pu nieruchomości przez cudzo-
ziemców – wymieniał prelegent. 
Członkostwo z pewnością wpły-

nęło na przyspieszenie 
ubiegłorocznego tem-
pa wzrostu gospodar-
czego w Polsce, jednak 
skala tego wpływu jest 
trudna do oceny. 

Kulturowy magnes

– Małopolska jest jednym z 
najaktywniejszych regionów w 
Polsce pod względem wykorzy-
stania unijnych funduszy – mó-
wił w Tarnowie Bartosz Lipszyc 
z Małopolskiego Centrum Infor-
macji Europejskiej w Krakowie. 
– Jedyną płaszczyzną „nieobsa-
dzoną” przez Małopolan jest ry-
bołówstwo – dodał z uśmie-
chem. 

Dzięki inwestycjom, finan-
sowanym z unijnej kasy, Mało-
polska staje się coraz atrakcyj-

Quo vadis Europo?

Unijny rachunek sumienia

Środki unijne 
w polskim 
lustrze – jakby 
się przybliżały, 
oddalając, 
lub oddalały, 
przybliżając

Sonda 

DALEKO OD DOMU
STANISŁAWA MARCISZ, 
DWA LATA TEMU PRZEŻYWAŁA 
BOŻE NARODZENIE WE FRANCJI

– We Francji nie 
ma Wigilii, a świę-
ta obchodzone są 
tylko 25 grudnia. 
W ten dzień od-
prawiana jest w 

kościołach Msza św., pod-
czas której nie śpiewa się 
znanych nam kolęd, a pieś-
ni bożonarodzeniowe. Po 
Eucharystii wszyscy składa-
ją sobie życzenia i udają się 
do domu na uroczysty obiad. 
Najważniejszą potrawą jest 
pieczony indyk oraz deser – 
rolada w kształcie gałęzi, po-
lana czekoladą. Ma ona sym-
bolizować korzenie chrześ-
cijaństwa. Nad Sekwaną na-
strój świąteczny panuje 
przez cały grudzień, ale tylko 
w wymiarze zewnętrznym. 
Na początku miesiąca ozda-
bia się domy lampkami i stro-
ikami. Popularne są ogromne 
figury św. Mikołaja umiesz-
czane na dachach.

EDWARD BURKAT, 
TRZY RAZY SPĘDZAŁ BOŻE 
NARODZENIE W USA

Niewielu emi-
grantów ma mo- 
żliwość przeży-
wania świąt w 
rodzinnym gro-
nie. Aby nie by-

ły one tak samotne, Polacy 
organizują wspólne wigilie. 
Wieczerza  jest prawie ta-
ka jak w kraju, bo są tam 
polskie sklepy z rodzimy-
mi produktami. Są wspólna 
modlitwa, łamanie się opłat-
kiem, śpiewanie kolęd, cho-
inka i prezenty. Te ostatnie 
są tu o wiele bogatsze, bo 
w Stanach święta upływają 
pod szyldem ogromnych za-
kupów. Po wieczerzy jedzie 
się do bogatych dzielnic mia-
sta, aby podziwiać świątecz-
nie przystrojone domostwa. 
Domy toną w światłach, a w 
ogródkach stawia się szopki, 
gdzie obok postaci bożona-
rodzeniowych są figury zna-
ne z bajek Disneya. 
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Quo vadis Europo?

Unijny rachunek sumienia

niejsza dla inwestorów, również 
tych zagranicznych. Jednak od-
powiednia infrastruktura nie jest 
jedynym wabikiem dla obcego 
kapitału. – Do najważniejszych 
czynników przyciągających in-
westorów zewnętrznych – obok 
rynków zbytu i dostępności ko-
munikacyjnej – jest tzw. kapitał 
ludzki – przypominał w Nowym 
Sączu prof. Bolesław Domański 
z Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
W Małopolsce jest wielka licz-
ba ludzi młodych, wykształco-
nych i przedsiębiorczych. – Re-
gion musi stać się „światem na-
dziei” dla tych ambitnych mło-
dych ludzi, w przeciwnym razie 
kapitał ten „wycieknie” za gra-
nicę lub do innych regionów. 
Oprócz rozwijania i zatrzymania 
miejscowego kapitału ludzkiego 
istotne jest jego powiększanie, 

tj. napływ młodych ambitnych 
ludzi z innych regionów. Rola 
kultury, tworzącej niezwykły kli-
mat miejsca, a zarazem środowi-
sko zamieszkania i pracy, jest tu 
trudna do przecenienia – mówił 
prelegent. 

Hetman walczy  
z bezrobociem
Pomysłów i projektów na wy-

korzystanie unijnych pieniędzy, 
a tym samym zatrzymanie kapi-
tału ludzkiego i inwestorskiego, 
jest bardzo wiele i cały czas po-
wstają nowe. W Małopolsce du-
żym powodzeniem cieszy się 
Europejski Fundusz Społeczny 
(EFS), wspierający wspólnotową 
politykę społeczną. Finansuje on 
działania mające na celu prze-
ciwdziałanie bezrobociu: szko-
lenia i praktyki zawodowe, sty-
pendia, doradztwo i pośredni-
ctwo zawodowe, analizy i bada-
nia rynku pracy. 

Na początku grudnia w Tar-
nowie, w ramach Fundacji Het-
mana Jana Tarnowskiego, po-
wstał Regionalny Ośrodek Szko-
lenia. Ma on pomóc w lepszym 
wykorzystaniu funduszy EFS. – 
Oferujemy m.in. bezpłatne szko-
lenia i seminaria dla osób, które 
będą pisać unijne projekty – de-
klaruje Waldemar Piwowarczyk, 
animator regionalny z tarnow-
skiej fundacji. Ośrodek swym za-
sięgiem obejmie osoby z ziem-
skiego i grodzkiego powiatu tar-
nowskiego, a także z powiatów: 
brzeskiego, bocheńskiego, gor-
lickiego i dąbrowskiego.

Z EFS finansowany będzie 
również interaktywny portal 
www.praca.bochnia.pl. Realiza-
cja projektu rozpoczęła się 1 
grudnia br. i potrwa do 30 listo-
pada 2007 r. Jego koszt wynosi 
prawie 312 tys. zł i w całości bę-
dzie sfinansowany z unijnej ka-
sy. Główne zadanie projektu to 
szybkie kojarzenie osób bezro-
botnych z pracodawcami powia-

tu bocheńskiego. W tym celu 
zostanie m.in. utworzona baza 
zawierająca dane o kilkuset pra-
codawcach i osobach poszukują-
cych pracy. 

Kuźnia (za) euro

W Małopolsce dużym zain-
teresowaniem cieszy się Zinte-
growany Program Operacyjny 
Rozwoju Regionalnego (ZPORR). 
Chce on tworzyć warunki sprzy-
jające wzrostowi konkurencyj-
ności regionów. Szóstego grud-
nia, w ramach ZPORR, podję-
to decyzję o przyznaniu fundu-
szy na Miasteczko Galicyjskie 
w Nowym Sączu. Zlokalizowa-
ne będzie w sądeckim skanse-
nie. Projekt zakłada m.in. stwo-
rzenie osady galicyjskiej z ca-
łym zapleczem: karczmą, kuź-
nią, sklepikami i innymi atrak-
cjami dla turystów. – Projekto-
wane miasteczko będzie wielką 
atrakcją turystyczną dla odwie-
dzających nasze miasto i mu-
zeum. Chodzi nam o to, aby w 
atmosferze galicyjskiego rynku 
z przełomu XIX i XX wieku lu-
dzie mogli odpocząć lub przygo-
tować się do zwiedzania skanse-
nu – mówi Wacław Kawiorski, 
dyrektor Muzeum Okręgowego 
w Nowym Sączu. – Miastecz-
ko z przeszłości pozwoli też le-
piej wykorzystać potencjał, ja-
kim jest nasz skansen, do które-
go przenieśliśmy ponad 70 za-
bytkowych obiektów drewnia-
nej architektury. Nadal zresztą 
zabytków przybywa – dodaje.

Dobra gmina

W powiecie tarnowskim, w 
ramach środków pozyskanych 
z Funduszy Strukturalnych Unii 
Europejskiej, podjęto moderni-
zację dróg powiatowych nr 359 i 
362. Głównym celem realizowa-
nego projektu jest wzrost atrak-
cyjności gospodarczej i inwesty-
cyjnej gmin podmiejskich: Tar-

nów, Lisia Góra i Skrzyszów. – W 
ramach prac remontowych będą 
nowe nawierzchnie i pobocza, 
chodniki, krawężniki i wjazdy, 
przepusty, kolektory i studzienki 
ściekowe – wymienia Mirosław 
Banach, członek Zarządu Staro-
stwa Powiatowego w Tarnowie.

Gmina Dobra to kolejny 
przykład wykorzystania ZPORR. 
Z unijnej kasy otrzymała 802 tys. 
zł na modernizację i rozbudowę 
miejscowego ośrodka zdrowia. 
W zakres planowanej moderni-
zacji, która ma pochłonąć po-
nad 1,1 mln zł, wejdą m.in. do-
cieplenie ścian, wymiana dachu, 
okien, przebudowa kanalizacji i 
budowa parkingu. 

Roboty mają się zakończyć 
najpóźniej w trzecim kwartale 
przyszłego roku.

Jak żyć, aby być?

– Obecność Polski w Unii 
nie okazała się lekarstwem na 
wszystkie trudności gospodar-
cze. Klęską zakończyła się próba 
reformy systemu finansów pub-
licznych. Ciągle utrzymuje się 
wysokie bezrobocie, zwłaszcza 
wśród młodych – przypominał 
w Tarnowie Dominik Jaśkowiec. 
Ponadto wielu wykształconych 
Polaków w poszukiwaniu pracy 
wyjechało za granicę. Podroża-
ły niektóre produkty żywnościo-
we, nie udało się zwiększyć tem-
pa rozwoju wschodnich regio-
nów Polski. Nasz kraj otrzymał 
jednak z brukselskiej kasy wię-
cej pieniędzy, niż do niej wpła-
cił. I będzie otrzymywał dalej, 
o ile prawidłowo rozpozna wy-
zwania, jakie stawia przed na-
mi unijna rzeczywistość. Deba-
ty mają nam w tym pomóc. Są 
one również pewnego rodzaju 
unijnym rachunkiem sumienia 
– ile wykorzystaliśmy z tego, co 
nam dano, co jeszcze zostało do 
zrobienia i w jakim iść kierunku, 
aby, będąc w Unii, nie zatracić 
swej tożsamości.  
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250 kilogramów darów zebrano 
w Dębicy podczas ogólnopolskiej 
akcji charytatywnej „Pomóż 
dzieciom przetrwać zimę”. 
Zbiórka ma już ponad 
dziesięcioletnią historię. 
Dębica uczestniczy w niej 
po raz trzeci.

4 grudnia w 
dwóch punktach 
miasta – na 
rynku i w su-
permarkecie 
„Raj” – pro-
wadzona by-
ła zbiórka ar-
tykułów spo-
żywczych i co-
dziennego użyt-
ku. – Akcja cieszy 
się dużym powodze-
niem, a dębiczanie chętnie 
dzielą się z innymi – mówi 
Halina Dziewulak z Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Społecz-
nej, współorganizator zbiór-
ki. – Przyzwyczaili się już, że 
na przełomie listopada i grud-
nia organizujemy jednodnio-
wą zbiórkę, wiedzą, gdzie 
ona się odbędzie i czekają na 
ten dzień – dodaje. – Ludzie 
chętnie przynoszą słodycze i 
zabawki, mamy też odzież, a 
nawet futra – mówią Renata 
Plizga i Anna Sozańska, przyj-
mujące dary na rynku. 

Dary spo-
żywcze, ze-
brane pod-
czas grudnio-
wej niedzieli, 
trafią do po-
trzebujących rodzin jeszcze 
przed świętami. Reszta rze-
czy – meble, buty, odzież – 
zostanie rozdysponowana we-

dług potrzeb. Organiza-
cją akcji zajmują się 

dębickie firmy i in-
stytucje: MOPS, 
Miejski Ośrodek 
Kultury, Stowa-
rzyszenie Osób 
Działających w 
Zakresie Pomo-
cy Społecznej 

„Ad astram” oraz 
Międzynarodowy 

i Krajowy Transport 
Drogowy „HAY-TRUCK”. 

Czynnie włączyła się również 
młodzież z Zespołu Szkół Za-
wodowych nr 2. 

Akcja charytatywna „Po-
móż dzieciom przetrwać zi-
mę” to nie tylko jednodnio-
wa zbiórka. – W MOPS dary 
przyjmowane są od 21 listo-
pada do końca grudnia – wy-
jaśnia pani Dziewulak. Można 
je składać przy ul. Parkowej 
28 w godz. od 8.00 do 15.00 
lub w magazynie rzeczy uży-
wanych przy ul. Kościuszki, 
pawilon 51 w godz. od 8.00 
do 14.00. JS 

Na ten dzień czekają cały rok

Nie taka zima zła
Niszczejący budynek starej 
szkoły znalazł wreszcie nowe, 
dobre przeznaczenie. 

Za kilka miesięcy w budyn-
ku starej szkoły, stojącym mię-
dzy kościołem a Urzędem Gmi-
ny w Borowej koło Mielca, zo-
stanie uruchomiona świetlica 
dla dzieci i młodzieży. Kiedyś 
było w nim publiczne przed-
szkole. Przez jakiś czas gru-
pa dawnych absolwentów tej 
szkoły podejmowała starania o 
przywrócenie budynku do ży-
cia. „Gmina Borowa nie jest za-
można, więc wystarczających 
środków własnych nie mieli-
śmy, ale udało się pozyskać 
450 tys. z funduszy 
unijnych. Jednak nie na 
przedszkole, bo z tego 
funduszu pieniędzy na 
to nie moglibyśmy do-
stać, ale na świetlicę” 
– mówi Robert Rucki, 
wójt gminy Borowa. 

Gmina „dorzuciła” drugą po-
łowę. Idea świetlicy wiejskiej 
pojawiła się poniekąd zastęp-
czo, ale dość opatrznościo-
wo. W pomieszczeniach daw-
nej szkoły wójt Rucki planu-
je uruchomienie popołudnio-
wych zajęć z dziećmi szkolny-
mi, zaś wieczorem udostępnie-
nie sal dla młodzieży. „Chciał-
bym też, aby mógł się zawią-
zać przy tej świetlicy np. klub 
seniora. Widzę również moż-
liwość korzystania z budynku 
przez stowarzyszenia i ruchy 
parafialne. Nie zamierzamy ni-
komu ograniczać dostępu do 
pomieszczeń świetlicy” – do-
daje R. Rucki. Leży mu jednak 

na sercu stworzenie 
nowych form spędza-
nia wolnego czasu dla 
młodzieży. „Wolę, że-
by przyszli do świetli-
cy, niż siedzieli w ba-
rze” – dodaje Rucki. 
 GB

Krok w dobrą stronę

Świetlica lepsza od baru

Renata Plizga 
i Anna Sozańska 

zbierały dary 
na rynku 

do oznakowanej 
ciężarówki 

WARTO SIĘ ZASTANOWIĆ,
wpatrując się w Maryję pod koniec Adwentu, jak 
wiele w historii zbawienia zależało od Jej odpo-
wiedzi zwiastującemu Bożą wolę archaniołowi 
Gabrielowi. Poznawszy wolę Boga, rzekła Maryja: 
„Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie we-
dług Twego słowa!”. Także i moje zbawienie  za-

leży od tego, czy biorąc przykład z Maryi, potrafię odpowia-
dać Bogu, rozpoznając Jego wolę: „Bądź wola Twoja jako w 
niebie, tak i na ziemi” i według tego kształtować całe swoje 
życie. KS. ZBIGNIEW ADAMEK

W wyremonto-
wanym budynku 
dawnej szkoły 
niebawem 
będzie świetlica 
z kilkoma salami 
spotkań
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ku. – Akcja cieszy i Krajowy Transport 

4 grudnia w 
dwóch punktach 
miasta – na 

dziennego użyt-
ku. – Akcja cieszy 

4 grudnia w 
dwóch punktach 

dziennego użyt-
ku. – Akcja cieszy 

cją akcji zajmują się 
dębickie firmy i in-

stytucje: MOPS, 
Miejski Ośrodek 

„Ad astram” oraz 
Międzynarodowy 

i Krajowy Transport 
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Od pierwszych dni Adwentu do 
końca karnawału w Muzeum 
Etnograficznym w Tarnowie 
odbywają się lekcje dla dzieci o 
Bożym Narodzeniu. 

Każde spotkanie zaczyna się 
prelekcją na temat zwyczajów i 
obrzędów świątecznych. Prowa-
dzą je etnografki: Danuta Cete-
ra i Urszula Gieroń. Potem przy-
chodzi czas na zajęcia plastycz-
ne pod kierunkiem Katarzyny 
Lasko. – Dzieci bardzo chętnie 
uczestniczą w zajęciach, które 
rozwijają ich twórczą wyobraź-
nię i przypominają o 
tradycji – mówi Kinga 
Zabawa, nauczycielka 
z Niepublicznej Szkoły 

Podstawowej w Tarnowie. Pod-
czas zajęć plastycznych dzie-
ci wykonują łańcuchy z bibu-
ły i słomy, pajączki oraz świa-
ty. – Światy to ozdoby wykony-
wane z opłatków wycinanych w 
kształcie kółka. Przed laty wie-
szano je na podłaźniku, czyli 
choince umieszczanej pod su-
fitem lub w oknie – mówi An-
na Bartosz, kierownik muzeum. 
– Jest fajnie – mówią zgodnie 
Paulinka i Gabrysia z klasy zero-
wej tarnowskiej placówki. – Ła-
two jest zrobić łańcuch, tylko 
światy mi się zepsuły – dodaje 

smutnym głosem Pau-
lina. Na szczęście ta-
ki świat łatwo odbudo-
wać. JS

Na początku grudnia rozpoczął 
działalność Ośrodek Interwen-
cji Kryzysowej w Bochni. 

Zaletą tego typu placówek jest 
to, że można przyjść do pracują-
cych w nich specjalistów wprost z 
ulicy. Ośrodki są bardzo wszech-
stronne. Mogą służyć wsparciem 
kobiecie i jej dzieciom – ofiarom 
przemocy domowej (udostępnia-
jąc miejsca noclegowe w hoste-
lu), bezrobotnemu, osobie prze-
żywającej żałobę, ludziom w kry-
zysach emocjonalnych, stojących 
na progu bankructwa, czy uzależ-
nionym. „Można do nas przyjść 
z każdym problemem, którego 
rozwiązanie wymaga ewidentnie 
jakiejś głębokiej odmiany” – 
mówi Renata Murawska, dyrektor 
Zespołu Placówek Opiekuńczo-
-Wychowawczych w Bochni, w 
którego skład wchodzi OIK. W 
bocheńskim OIK-u na potrzebu-
jących wsparcia czeka psycholog, 
pedagog, pracownik socjalny. Do 
dyspozycji podopiecznych są też 

terapeuci, specjaliści ds. uzależ-
nień, prawnicy. „Istotne jest to, 
że osoba w kryzysie może u 
nas otrzymać natychmiastową 
pomoc. Nie musi czekać tygo-
dniami, nie jest nigdzie odsyła-
na” – dodaje Anna Gut-Gofroń z 
OIK w Bochni.  GB

OIK Bochnia, ul. Karolina 14d 
codziennie od 10.00 do 20.00,  
tel. 014 611-28-92

Lekcja o Bożym Narodzeniu

Świąteczne światy
Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Człowiek w potrzebie

Łatwo jest zrobić 
łańcuch z bibuły  
i słomy
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Można do nas przyjść z każdym 
problemem wymagającym szybkiej 
interwencji – mówią R. Murawska  
(z prawej) i A. Gut-Gofroń

Do kwietnia 2006 roku Małopolska 
Izba Rolnicza planuje wydać 
ponad 1,5 mln złotych ze środków 
unijnych na szkolenia  
dla rolników.

„W połowie grudnia rozpo-
czynamy drugi etap szkoleń: 
10 spotkań w każdym powie-
cie naszego regionu. Korzy-
stając z tego programu, prze-
szkolimy łącznie około 10 tys. 
właścicieli gospodarstw rol-
nych” – informuje Paweł Au-
gustyn, prezes Małopolskiej 
Izby Rolniczej. Odrębne szko-
lenia są dla hodowców kóz, 
koni, bydła, trzody. Propozy-
cja jest tym bardziej atrak-
cyjna, że organizator płaci 
rolnikom za dojazdy, zapew-
nia posiłek, a same szkolenia 
są bezpłatne. Każdy rolnik, 
który hoduje zwierzęta po 

2007 roku będzie musiał wy-
legitymować się odpowied-
nim szkoleniem i zabezpie-
czyć zwierzętom tzw. dobro-
stan. „W ramach zasad pra-
widłowego utrzymania zwie-
rząt, w gospodarstwie regu-
lowana jest wielkość klatek 
dla zwierząt, dostęp do wody, 
odpowiednie natężenie świat-
ła, wentylacja, zabezpiecze-

nie minimum higienicznego, 
prowadzenie ewidencji zabie-
gów weterynaryjnych, itp.” – 
wylicza pan Augustyn.

Warto, aby każdy rolnik 
pomyślał o szkoleniu już dziś. 
W Małopolsce powinno je 
przejść około 212 tys. właś-
cicieli gospodarstw rolnych. 
Biorąc środki unijne, rolnicy 
muszą liczyć się z tym, że kon-

trolerzy do-
kładnie mogą 
oglądać nie 
tylko ich po-
la, ale też bu-
dynki gospo-
darcze. Brak 
szkolenia i 
n i e z a p e w -

nienie zwierzętom dobro-
stanu może skutkować ode-
braniem przyznanych wcześ-
niej środków unijnych. „Mie-
liśmy ostatnio w gminie Ry-
glice przykład rolnika, któ-
ry nie miał umowy na wywóz 
szamba i nie prowadził zabie-
gów ewidencji ochrony roślin. 
Przyjechała kontrola i odmó-
wiono mu wypłaty 50 tys. zło-
tych, które wcześniej sobie 
zagwarantował” – opowiada 
Paweł Augustyn. Unia bardzo 
rygorystycznie podchodzi do 
wszelkich przepisów.  GB

Szkolenia Izby Rolniczej

Zadbaj o dobrostan
Unia 
rygorystycznie 
podchodzi 
do sprawy 
respektowania 
przepisów 
– przypomina 
Paweł Augustyn 
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Prawdę o tym, że parafia to wspólnota 
drogi, można by tutaj potraktować 
dosłownie.

Miejscowość ma bogatą histo-
rię. Symbolicznymi kustoszami tu-
tejszych dziejów są dwie budowle: 
słynny XV-wieczny zamek i nie mniej 
słynny kościół parafialny. Świątynia 
jest drugą w dziejach wspólnoty, ist-
niejącej od XIII wieku. W roku ubie-
głym świętowano jubileusz pięćset-
lecia konsekracji kościoła. Pół tysią-
ca lat trwa on w tym zakątku położo-
nym między Wojniczem a Brzeskiem; 
ulokowany na górze, nieopodal tra-
sy E4, zdaje się pełnić rolę swoistej 
latarni dla podróżnych, zdążających 
ze wschodu na zachód i z zachodu 
na wschód. Dębno to właściwie ży-
cie wzdłuż szosy i na szosie. Bycie 
w drodze wymaga ofiary i skupie-
nia, bywa niebezpieczne. Miejsco-
wi księża często zaopatrują na dro-
gę do wieczności tych, którym zbyt-
nio śpieszyło się na drodze doczes-
ności.

Obecnie w Dębnie po drogach 
czasu wędruje wspólnota licząca pra-
wie 3,5 tysiąca wiernych. Parafia się 
rozrasta. Więcej ludzi rodzi się niż 
umiera, nie brak też takich, którzy 
osiedlają się w tej dużej wiosce wy-
glądającej jak małe miasteczko. Koś-
ciół lokalny ma więc perspektywy. 
Tym bardziej że wiara ludzi nie wy-
sycha, a przeciwnie: tradycyjna reli-
gijność coraz częściej zyskuje pogłę-
biony indywidualny wymiar. Tutejsza 
pobożność ma mocny stygmat maryj-
ny i pasyjny; wierni chętnie modlą się 
też do swej patronki, św. Małgorza-
ty. Parafianie, poniekąd na przekór 
zaszczepionym przez komunizm po-
kusom bierności, udzielają się w gru-
pach i organizacjach religijnych. W 
parafii działają Caritas, DSM, porad-
nia rodzinna, chór parafialny, grupy 
młodzieżowe; istnieje ponad 40 róż 
różańcowych, więcej niż setkę chłop-
ców zrzesza LSO. 

Czy wiara przekłada się na ży-
cie? Z tym, jak wszędzie, bywa róż-

nie. Także dlatego, że teraźniejsze 
życie jest wymagające i trudne. Dęb-
nianie nie chcą poddawać się bez-
robociu i biedzie. Niektórzy poza-
kładali nawet firmy, specjalizujące 
się w świadczeniu pracy za granicą 
(głównie w Austrii). Nie brak też jed-
nak takich, którzy nie są w stanie so-
bie pomóc.

Dzwonek. W progu staje dziew-
czynka z kartką w ręce. Mama pro-
si o pieniądze na jedzenie. Próbu-
ję rozmawiać z wysłanniczką, ale nie 
bardzo nam idzie (dziecko jest za-
wstydzone bądź zapóźnione, bądź 
po części jedno i drugie). Dowiadu-
ję się tylko, że umarł im tatuś, mama 
nie pracuje, w domu jest ośmioro ro-
dzeństwa. – Wiem, że to nie jest ża-
den sposób, ale z drugiej strony tak 
odprawić z niczym też nie sposób – 
mówi ksiądz proboszcz, wręczając 
dziewczynce banknot.  XAT

PANORAMA PARAFII 
Dębno. Parafia pw. św. Małgorzaty PM

Latarnia Kościoła

Zachęcamy do wysłuchania re-
portażu o parafii w RDN Mało-
polska w niedzielę o godz. 14.10.  
Powtórka o godz. 21.40.

tarnow@goscniedzielny.pl

Adres redakcji: ul. Katedralna 1, 33-100 Tarnów
tel./faks (14) 626 15 50
Redagują: ks. Andrzej Turek – dyrektor oddziału, 
Grzegorz Brożek, Joanna Sadowska
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ZDANIEM PROBOSZCZA
Wedle wzoru, jaki pozostawił nam ks. prał. 
Stanisław Mach, posługujący tutaj przez 33 lata, 
staramy się łączyć troskę o kościół materialny z za-
troskaniem o Kościół żywy. Tym bardziej że moc-
ne są dziś różne laicyzacyjne prądy, które próbu-
ją dewaluować autorytet Kościoła czy księdza. Aby 
być wiarygodnym jako wspólnota wiary, koniecz-
ne jest słowo przepowiadania uwiarygodniać świa-
dectwem czynu. Ludzie przychodzący do kościoła 
czy kancelarii nie mogą być traktowani jak petenci 
w urzędzie. Arogancja i ignorancja rażą dziś szcze-
gólnie mocno i mogą stać się przyczyną odchodze-
nia ze wspólnoty parafialnej. Jednoznaczna solidar-
ność ubogiego Kościoła z ubogim ludźmi jest wy-
mogiem czasu; podstawowa funkcja parafii to przy-
wracanie nadziei ubogim. Trzeba to robić, nawet 
gdyby pożądane inwestycje materialne miały się 
opóźnić czy stracić na rozmachu. Ostatecznie jest 
to kryterium poważnego traktowania Ewangelii. 

Zapraszamy na Msze św.
  Niedziela – kościół parafialny: 6.30, 8.00, 9.30  

(dla dzieci), 11.00, 16.00,  Kaplica w Jastwi: 9. 30.
  Codziennie – Kościół parafialny: 6.30, 17.00, Jastew: 

6.30 (środy i piątki).
  Odpust: lipiec – ku czci św. Małgorzaty.

W ubiegłym roku  
kościół parafialny  

świętował 500-lecie 
konsekracji

KS. KAN. 
MARIAN MAJKA

Ur. 15 XII 1946 r., w 
Cierpiszu. Święcenia przy-
jął w 1972r. Posługiwał 
w Bieczu, Grobli, Mielcu, 
Delastowicach. Od 1993 r. 
jest proboszczem w Dębnie. 
Pomagaja mu Tomasz 
Kozioł i Stanisław Kłyś oraz 
rezydent, ks. Stanisław 
Pawłowski.
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